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   - Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -
Primeira mensagem de JOFIEL no site Autres Dimensions

~ A VIDA TOMA UM NOVO RUMO ~

Saudações luminosas a vocês, filhos da FONTE Luminosa, filhos da Luz.
Meu nome é JOFIEL.

Eu sou o Anjo superior que chega à Terra neste ano, ano de mudanças, de recomeços onde muitos seres
humanos devem se deparar com o que está girando, com esta roda que gira, com essas mudanças que lhes

foram prometidas há tanto tempo do seu tempo terrestre.
Bem amados filhos da FONTE, é a primeira vez que eu me manifesto a vocês e no interior deste canal a fim de
trazer-lhes alguns fragmentos de conhecimentos que são do meu domínio e dos meus espaços de predileção,

dos meus espaços de revelação.
Bem amados filhos da Luz, este ano é um ano capital, em termos terrestres, capital em muitos pontos.

O ano em que será preciso aceitar as mudanças que lhes são propostas ou impostas.
O ano em que será preciso superar-se, transcender-se, a fim de evoluir sempre para mais Luz, para mais

irradiação, para mais Verdade.

***

Bem amados filhos da Luz, a minha Fonte é, evidentemente, a mesma que a de vocês.
A minha Luz de Luminescência está no amarelo dourado.

Eu sou o Arcanjo regente deste ano.
Ano em que o conhecimento deve se revelar.

Eu entendo por conhecimento, no nível da humanidade, a revelação do que estava escondido, tanto do que
pertence ao domínio da Sombra como ao domínio da Luz.

Dessa maneira, este ano verá a eclosão nos seus corações da Luz, a eclosão também da Luz da Verdade, dos
espaços em que poderão se manifestar a espada da Verdade que vai cortar o que deve sê-lo.

Esta revolução é, acima de tudo, e como sempre, uma revolução interior que deve levá-los ao limiar de um dia
novo, ao limiar de uma vida nova em outros contextos, outras regras e outras funções, na sua encarnação.
Bem amados filhos da Luz, o seu trabalho essencial neste ano consiste, e irá consistir, em aceitar todas as

mudanças que lhes são propostas.
É um ano de começo, de renovação, é um ano colocado sob a influência de grandes movimentos planetários,

mas também sobre a Terra.
Movimentos da Luz, movimentos da Sombra, revelações do jogo da Sombra e da Luz em plena luz do dia.
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Os conhecimentos e os jogos da Sombra serão revelados da mesma forma que os conhecimentos e os jogos
da Luz.

***

Muito será pedido a vocês, mas, se vocês aceitarem, vocês irão receber muito também.
É preciso ir no sentido do movimento.

É preciso ir no sentido da verdade.
É preciso ir no sentido da justeza do seu interior.

É preciso ir na determinação: será preciso ser capaz, durante este ano, de cortar o que deve sê-lo e, também,
de consolidar o que deve sê-lo.

Este ano possui isso de particular.
Podemos afirmar que haverá um antes deste ano e um depois deste ano.

Um ano, portanto, fundamental.
Um ano de repartição, como eu dizia, de começo.

Isso se aplica tanto às relações interpessoais, como às relações interiores, como às relações sociais, como às
relações da sua espiritualidade e da sua materialidade.

Um ano sendo capital.
Um ano em que vocês devem encontrar a direção, seguir a direção da Luz e do Conhecimento.

Cabe a vocês, no que puder, por vezes, parecer-lhes ir muito rápido, ou que irá muito depressa, encontrarem
espaços interiores de recolhimento, de reorientação que irão lhes permitir levar o mais longe possível este

avanço da Luz.
Eu não prometo à humanidade um ano simples, mas um ano substancial.

***

Este ano se coloca sob o signo da revelação.
Nada do que foi escondido poderá ser escondido de novo de vocês.

Os planos da Sombra e os planos da Luz serão revelados na totalidade.
Isso será acompanhado, é claro, de choques interiores em relação às suas relações interpessoais, mas

também de choque em relação aos sistemas de valores que vocês construíram.
O que vocês elevaram ao título de divindade, o dinheiro, as finanças, não terá mais andamento.

A vida toma um novo rumo.
Aqueles que tiverem muito dinheiro irão perder muito.

Aqueles que tiverem pouco, mas muita Luz, nada irão perder e ficarão enriquecidos.
A hora das contas, do acerto de contas, delineia-se nas próximas semanas e meses.

A hora também da rebelião dos povos contra a autoridade que escraviza as almas, chegou.
A hora da rebelião da Terra contra esta humanidade que a maltrata, também chegou.

Nessas revelações encontra-se a maior riqueza, a maior elevação, a maior certeza da Luz.
Um grande passo será dado que irá levá-los, segundo a sua escolha, para a Luz ou para o abismo.

As escolhas que foram feitas devem ser agora assumidas, reveladas e desvendadas.
A hora da Luz está chegando.

A hora da Luz é conhecimento, revelação.
Ninguém poderá dizer, depois deste ano, que não sabia, que não conhecia a verdade, que não estava ciente

dos prós e dos contras da sua vida pessoal, assim como da vida da humanidade.
A máxima tolerância, a máxima compaixão é solicitada a vocês.

Nada julguem, contentem-se em viver as suas escolhas, contentem-se em crescer em Luz, não percam tempo
com as coisas que são da ordem da Sombra, pois vocês são filhos da FONTE Luminosa e vocês devem

deixar viver esta FONTE e esta Luminosidade que existe em vocês.

***

Bem amados seres de Luz, bem amados mestres em evolução, bem amados anjos, bem amados sóis em
evolução, eu me dirijo a vocês, através deste órgão que chamamos de voz, a fim de ver se eu posso trazer

alguma Luz de Conhecimento ao que, em vocês, permanece desconhecido ou na sombra.
Deste modo, eu me proponho para iluminar essas zonas em vocês apresentando problema.



Então, eu estou agora à escuta de vocês.

***

Pergunta: nós podemos fazer pergunta para você agora?

Sim.

***

Pergunta: poderia nos dar elementos sobre o que vai ser revelado na Sombra e revelado na Luz?

O ano de 2008 é o ano, na sua totalidade, da revelação.
Os planos da Sombra para a escravidão da humanidade virão à tona, assim como os planos da Luz, no que se

refere à sua humanidade, irão se tornar visíveis.
As forças envolvidas serão colocadas à luz do dia.

Não há data específica, exceto que vocês entram desde já neste período intenso, eu diria, substancial e
importante.

Isso diz respeito tanto às intenções de dominação e de liberação da humanidade, como aos planos ligados às
finanças e ao dinheiro, como aos planos ligados à dominação mental e tecnológica da humanidade, como aos

planos de liberação da própria humanidade pelas forças da Luz.
Tudo isso irá irromper muitas vezes de forma turbulenta na frente do palco.

Vocês não irão saber mais para onde dirigir o seu olhar diante de tantas coisas vindo à tona.

***

Pergunta: nesse plano da revelação, há civilizações extraterrestres nos acompanhando?

Isso faz parte.
A revelação dos contatos, existentes há muito tempo entre a sua humanidade e outras civilização, da Sombra

como da Luz, dar-se-á publicamente, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul).
Haverá um antes e um depois.

***

Pergunta: quais são aquelas que pertencem ao plano da Luz e aquelas que pertencem ao plano da
Sombra?

Pertencem ao plano da Sombra todas aquelas que querem subjugar, de uma maneira ou de outra, a
humanidade.

Pertencem à Luz todas aquelas que desejam a liberação da humanidade.
Isso não pode ser definido por formas, mas pelas intenções.

Isso irá eclodir à luz do dia.

***

Pergunta: isso poderia se manifestar sob forma de conflitos entre a Sombra e a Luz?

O conflito existe há muito tempo.
Trata-se aí, simplesmente, da atualização dessas ações.

Isso representa uma mudança de paradigma monumental para esta humanidade.
A existência de civilizações que desapareceram, a existência da presença dessas forças extraterrestres em

meio a essas civilizações que desapareceram, será certamente a maior das revelações que a humanidade terá
que lidar.

***



Pergunta: você se refere a quais civilizações que desapareceram?

Há várias civilizações.
Algumas são conhecidas de vocês.

Elas foram denominadas Atlântida, Lemúria, Mu, os Gigantes, os Achab e muitos outros que se sucederam
desde tempos imemoriais sobre este planeta.

Os vestígios foram camuflados por aqueles que detêm o poder, mas isso terminou.

***

Pergunta: como ter discernimento suficiente para justamente saber aonde devemos ir?

Todas as mudanças que acontecem, e que irão acontecer, devem ser aceitas.
Aí se situam a justeza e a verdade.

Em certos casos vocês decidiram isso e o destino decide aquilo.
Então, vocês devem seguir aquilo e abandonar isso.

***

Pergunta: como ter certeza de que isso não seria motivado por medos, pela Sombra?

Não há mais espaço para a Sombra poder se esconder.
Dessa maneira, então, o que chega se mostra em plena luz do dia, publicamente.

Não pode, portanto, ali haver suspeita da Sombra ou suspeita de outra coisa.
A partir do momento em que algo parecia ser destinado a vocês, a partir do momento em que algo parecia ser

o seu destino e o seu caminho e que isso não está acontecendo, significa que o destino mudou.
Lembrem-se de que muitas coisas, neste ano, estarão sujeitas a uma reviravolta.

Essas reviravoltas são reajustamentos importantes.
Muitas vezes, durante este ano, as reviravoltas e as mudanças irão ocorrer em cento e oitenta graus, em todos

os níveis.
Em um dia, um líder irá afirmar que não fará a guerra e, no dia seguinte, ele irá deflagrar a guerra.

O jogo da Sombra.
Em um dia, um outro líder irá dizer que ele vai liberar os impostos sobre alguns produtos e, no dia seguinte, ele

irá liberar ainda mais coisas.
Assim serão as situações durante este ano.

***

Pergunta: a atividade de alguns lugares também vai mudar?

Com exceção de lugares específicos sobre o planeta, que vocês conhecem, que vocês denominam com os
termos portal ou vórtice, os locais de alta energia serão submetidos a variações.

Os locais de baixa energia irão sofrer também reviravolta.
O importante é a sua energia em vocês, a sua qualidade de irradiação e de Luminescência em vocês, seja qual

for o lugar que vocês estiverem.
A sua energia, a Luz que vocês possuem, é capaz de transmutar qualquer coisa.

***

Pergunta: qual é a cor da nossa própria Luz de luminescência?

Todas as cores devem ser transcendidas para o branco dourado ou para o amarelo dourado.
As outras cores são meramente cores intermediárias cujo sentido e valor têm apenas pouco significado neste

período.



***

Pergunta: como facilitar da melhor maneira possível esta transmutação para o branco ou para o
amarelo dourado?

Esse é um trabalho que vai durar doze meses.
É um trabalho com o qual vocês devem familiarizar-se pela experiência, pela vivência.

Não há técnica nem regras definidas.
É algo que vocês jamais vivenciaram, ainda menos na encarnação.

Eu não posso, portanto, dar a vocês, ainda uma vez, regras, rituais ou técnicas.

***

Pergunta: você tem uma última recomendação?

Confiança e fé.
Desenvolver a esperança e a firmeza reforça a confiança e a fé.

Nenhum sofrimento é eterno, nenhuma situação é eterna, tudo é movimento, tudo é mudança, tudo é mutação.
Eu estarei, doravante, cada vez mais presente, Vibratoriamente, nos seus espaços. 

A minha missão é uma missão, vocês entenderam, planetária, mas eu escolhi, também, dirigir-me a alguns
médiuns de maneira um pouco mais personalizada, não tanto através das palavras (que são, para vocês,
agradáveis, mas que, para mim, têm apenas pouco significado), mas, sobretudo, para trazer-lhes a minha

Luminescência e o meu Conhecimento.

***

Assim, bem amados filhos da FONTE Luminosa, recebam a minha Radiância de Amor, a minha Radiância de
Luz.

Sejam, em suas palavras, abençoados e consagrados à Luz.
Eu estou com vocês.

Eu lhes digo até muito em breve, desta maneira aí também.

************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef0f5.html

http://autresdimensions.info/pdf/JOPHIEL-2_janvier_2008-articlef0f5...
02 de janeiro de 2008

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

 ************
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- Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -

~ A VERDADE ~

Minhas queridas entidades na encarnação, o meu nome é JOFIEL.
Eu sou a Luz e o Conhecimento e a minha fala é absoluta, e absolutamente não relativa.

Na minha segunda vinda nesta entidade eu lhes apresento as minhas saudações luminosas e as minhas
saudações fraternais, apesar de não sermos das mesmas origens nem da mesma Fonte.

Entretanto, como vocês sabem disso, toda entidade provém da mesma Fonte.
Não há, nesta fala, relativismo.

Dessa maneira, eu venho a vocês para perfazer o seu caminho neste caminho difícil que vive o seu planeta
Terra nesses momentos de turbulência, pois é assim que é preciso falar do período que vocês vivem.

Há grandes mudanças interiores, no interior dos seres, e grandes mudanças no planeta, de maneira coletiva.
Grandes aberturas, grandes sofrimentos, mas também grande Luz.

Há, neste período, grandes oportunidades de revelar a Luz que está em vocês e de adquirir, enfim, o
Conhecimento final, aquele que os libera do relativismo para fazê-los entrar no absoluto da Verdade.

Há necessidade de encontrar a Unidade.
Há necessidade de encontrar a Fluidez.

Há, enfim, necessidade de encontrar a Verdade.
Verdade de expressão do seu ser e Verdade da Luz que vocês manifestam sem fingimento e sem subterfúgio.

Há necessidade de não mais trapacear.
Há necessidade de estar consciente e de ser a Luz.

Há necessidade de autenticidade.
Não podia mais ser possível enganar seja quem fosse neste ano particular que vocês vivem.

Tudo o que está oculto deve ser revelado.
Tudo o que é farsa deve terminar.

Tudo o que é Verdade deve eclodir na Luz e deve se manifestar em suas vidas, mas também sobre este
planeta, de maneira geral.

Trata-se de um período preliminar propício para encontrar a sua própria Verdade, para encontrar a sua própria
Luz, a sua própria Unidade.

Nisso, as energias que são vertidas os engajam e os impulsionam literalmente a se tornarem, na Verdade, o
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que vocês São e não o que vocês acreditam ser e não o que vocês querem que os outros acreditem que
vocês sejam.

*** 

É extremamente importante não resistir.
É extremamente útil ir no sentido da energia, no sentido do Conhecimento, no sentido da Verdade.

Aquele que se opor será varrido.
Aquele que resistir será queimado.

Não pode ali haver Conhecimento e Verdade sem a aceitação total e definitiva da Vontade que não é a sua
vontade.

A Vontade que chega, digamos, do Céu, ou, em todo caso, da FONTE e da Unidade não é sempre fácil de
penetrar.

Convém, no entanto, permanecer na Unidade e na humildade porque é também nesta Unidade, nesta
humildade que irá se revelar a Verdade do que vocês são.

É essencial não fazer julgamento sobre o que acontece no exterior.
E quando eu digo “no exterior”, trata-se de outras pessoas e também do conjunto da evolução do seu planeta,

pois o que, de uma visão exterior, pode fazê-los lembrar de algo de maléfico, de mal ou de malvado, tem
necessariamente uma repercussão positiva, em algum lugar, para a pessoa ou o local que vive isso.

É preciso sair da dicotomia bem / mal, pois ela não é a Verdade.
A Verdade é absoluta, mas ela depende do relativismo da situação que é vivenciada por aquele que a vive ou

pelo local que a vive.
Deste modo, não pode ali haver, em princípio, julgamento de valores em relação a um acontecimento que

aconteça a vocês ou que aconteça no exterior de vocês.
A ausência de julgamento torna-se, aliás, a porta principal de acesso à sua Verdade e à sua Unidade.

Enquanto houver julgamento feito sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém que percorre os caminhos da
vida, como vocês sobre este planeta, há afastamento da Verdade, porque a Verdade não é julgamento de

valores, a Verdade é absoluta mesmo se a sua manifestação for relativa.
Dessa maneira, a Verdade é algo que vocês convêm cultivar.

Ser verdadeiro com si mesmo, ser verdadeiro com a vontade que chega do Céu, é um ato essencial.
Então, quer vocês chamem isso de meditação, quer vocês chamem isso de oração ou de autenticidade, trata-

se exatamente da mesma Verdade.
Cabe a vocês cultivar em vocês o verdadeiro, cultivar em vocês a autenticidade e, sobretudo, que o seu

julgamento não seja nem interior nem exterior.
Mas convém a vocês, em todo caso, pesar a quantidade de Verdade que vocês dispõem para enfrentar o que

está chegando.
A Verdade é essencial.

Ela participa da eclosão da Luz e do conhecimento.
Sem Verdade não pode haver justiça.

Sem Verdade sempre haverá julgamento entre o bem e o mal.
A Verdade é o polo essencial que vocês devem aprender a desenvolver nesses momentos que vive o seu

planeta e que vive o seu corpo, nesses caminhos da encarnação.
A Verdade não é julgamento, ainda uma vez.

A Verdade é aceitação.
Ser verdadeiro e ser consistente, aí está a Verdade.

Aí está o conceito essencial do que eu tinha que dizer a vocês em relação à Verdade, durante a minha segunda
vinda neste canal.

Agora, se houver em vocês perguntas em relação a esta Verdade ou em relação ao seu caminho, e na medida
das minhas possibilidades e das minhas permissões, é-me evidentemente possível de conversar, na Verdade,

com vocês.

***

Pergunta: como fazer, da melhor forma, para desenvolver esta Verdade?

A Verdade se revela pela ausência de julgamento.
Vocês têm tendência de acreditar, na encarnação, que toda Verdade é oriunda de um julgamento.

Mas é exatamente o contrário.
A Verdade apenas aparece na ausência de julgamento.



A medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados.
Se vocês não quiserem ser julgados, contentem-se em observar, em estar na neutralidade benevolente.

Não há bem e mal.
Isso está relacionado ao nível de consciência que está prestes a se extinguir diante de vocês, mesmo se o que
vocês observam possa ser chamado de grande combate entre o bem e o mal, entre a Verdade e a falsidade.

A Verdade resulta da ausência de julgamento.
A Verdade resulta da Verdade consigo mesmo, a Verdade interior que consiste em ser verdadeiro e

consistente com os seus pensamentos, com as suas ações e com os seus modos de vida.
A Verdade é algo que vai se tornar luminoso porque, quando vocês estão na Verdade, a Luz irradia e

resplandece.
O que não significa que vocês não têm resistências, pois a Verdade pode levar a resistências do ego,

evidentemente, em um primeiro momento, o que pode se traduzir por algumas formas de sofrimentos, mas,
também, de eliminações que são próprias da vida na encarnação.

Então, a Verdade é algo que se instala pela ausência de julgamento e pela ausência de prejulgamento.
É importante acolher o que está chegando, seja isso o que for, no nível dos acontecimentos, no nível da sua

vida, com um olhar lúcido, pois, neste período onde tudo se revela, vocês devem aceitar os sinais que lhes são
enviados como meios de progredir na sua própria Verdade.

Mas jamais se esqueçam de que a Verdade é absoluta, mas que ela é relativa quando vista em relação ao
diafragma de uma outra pessoa, através do olho que vê e que enxerga.

No exterior e no interior, há sempre uma variação, mas esta variação não deve levá-los a fazer um julgamento,
não deve levá-los a prejulgar coisa alguma.

A Verdade é própria dos momentos em que os julgamentos e os prejulgamentos não estão mais aí.
Cultivar a Verdade é um ato de Amor, é um ato de Luz.

Deste modo, para todo ser humano, é o mesmo.
Não há diferença segundo os seres humanos.

Esta Verdade é absoluta.
A Verdade consiste em não julgar, em não fazer prejulgamentos e em deixar também as coisas acontecerem

sem intervir.
Intervir é já sair da Verdade.

Evidentemente, vocês irão me dizer, é preciso, no entanto, decidir, mas as decisões chegam sozinhas.
Elas não devem ser tomadas nem no calor da emoção, nem pela impressão do mental, nem pela impressão da

razão.
As decisões são obtidas por que a Verdade está aí.

Não há que se colocar a questão.
Os acontecimentos fazem com que as coisas aconteçam segundo tal ou tal cenário.

Há apenas que olhar, observar e adotar o cenário que é produzido.

***

Pergunta: quais formas de meditações, de preces, ..., você recomenda hoje?

Muitos, muitíssimos ensinamentos forneceram a vocês diferentes formas de meditações, de preces e de
alinhamentos, sobre este planeta, há vários milênios.

Cabe a vocês escolherem aqueles que lhes pareçam mais adequados à sua própria Verdade e ao seu próprio
desenvolvimento pessoal.

Não há panaceia.
Não há receita milagrosa.

Entretanto, a ausência de julgamento é a atitude mental, e quase de meditação, mais importante a observar
para deixar florescer a Verdade.

 Não se esqueçam de que a Verdade reforça a Luz.
O que é a Luz, dirão vocês?

A Luz é alguma coisa que os coloca em estado de alegria, em estado de serenidade, em estado onde algo se
acende no fundo do seu peito, no melhor do seu ser, fazendo com que, sejam quais forem as coisas que

chegarem ou que cruzarem o seu caminho, as coisas fiquem mais leves e mais fáceis de encaixar, em todos
os sentidos do termo.

***

Pergunta: não mais sentir esta alegria interior significaria então que não estamos mais na Verdade?



Não, porque isso pode ser falseado por uma emoção do momento, pelo mental do momento, pela razão do
momento, ou pela mágoa do momento.

Isso não pode ser a prova da autenticidade do que é vivido ou de algum sinal orientando para uma escolha ou
para outra.

A escolha da Verdade acontece por si só, ela não se impõe em função de um sentir.
Não há um sentir que vai dizer-lhes “vocês estão na Verdade” e um outro sentir que vai dizer-lhes “vocês não

estão na Verdade”.
Em nenhum momento vocês têm certeza de estar em uma Verdade absoluta.

Vocês estão em uma Verdade relativa ligada ao instante ou à situação.
A Verdade absoluta vai se acompanhar de uma alegria interior, não no momento em que vocês tiverem diante

do problema, mas depois.
Esta noção de dinâmica temporal é extremamente importante de compreender.

Vocês não devem determinar as suas decisões no que vocês sentem no momento em que isso ocorre, pois,
naquele momento, isso será conotado, ou mesmo falseado, desviado pelo seu julgamento de valores.

Mas, lembrem-se: a Verdade não é julgamento.
A Verdade é acolher o que acontece na neutralidade, estar lúcido e consciente e deixar sobrevir as escolhas

pela Vontade superior ou pela Vontade do Céu.
Quanto mais vocês trabalharem para a Verdade, mais vocês não terão qualquer escolha a fazer, as escolhas

far-se-ão como por magia.
Enquanto vocês atuarem em função do que vocês definiriam ser a Verdade, tratar-se-á de uma Verdade relativa

e não absoluta e, portanto, de um julgamento de valores.

***

Pergunta: que diferença você vê entre justiça e julgamento?

O julgamento recorre à capacidade de julgamento de um indivíduo que faz, por princípio, oposição fundamental
e eterna entre o bem e o mal, pelo menos na encarnação.

O julgamento vai, portanto, colocar atos, emoções, pensamentos, em função do que é considerado como bem
ou mal, para si como para o outro.

Enquanto houver esta atitude mental, há ausência de Verdade.
Há Verdade relativa e não Verdade absoluta, portanto, ausência de Luz.

A justiça pode ser feita pelos homens em função de regras pré-estabelecidas que vocês chamam de leis.
Entretanto, esta justiça é definida em relação a convenções, em relação ao que é bem ou ao que é mal e,

portanto, ainda uma vez, a julgamentos de valores.
A verdadeira justiça não é julgamento.

A verdadeira justiça é denominada lei de retribuição kármica: ação provoca reação.
Hoje, sobre esta Terra, vocês entraram em uma fase onde a ação / reação não é mais amortizada pelo tempo,
ou seja, onde elas não se manifestam com anos, milênios ou vidas de separação, mas há instantaneidade ou,

pelo menos, proximidade imediata da ação com a reação.
As coisas, dito de outra forma, estão muito reativas e se movem muito depressa.

A justiça, que não é oriunda do julgamento humano, corresponde à definição do karma, tal como vocês o
chamam.

No entanto, a ausência de julgamento é também, em alguma parte, uma ausência de justiça, ou seja, sair da
ação / reação para entrar em algo que não está mais ligado à dualidade e que é chamado de Verdade.

Há, portanto, dois conceitos: a justiça e a Verdade.
A Verdade nada tem a ver com a justiça, por que a Verdade não corresponde a esta dualidade ação / reação.

A Verdade é Una.
A Verdade é Luz.

***

Pergunta: qual é a sua origem?

A origem está ligada à FONTE, a FONTE primeira e a FONTE de onde provém toda entidade, entidade
humana, não humana, angélica, não angélica.

Mas a origem vai se diferenciar segundo as tramas da vida.
Há tramas que passam pelo que vocês chamam de vias da encarnação.



Há tramas da vida que não passam pelas vias da encarnação.
Dessa maneira, há conjuntos angélicos que não podem penetrar nos mundos densos nos quais vocês estão.

Não há, portanto, em nós, os anjos, capacidade para julgamento, capacidade para discernimento.
A nossa evolução se faz em um único sentido, segundo um único eixo, mais especificamente, ao passo que a

sua evolução, para vocês, pode ocorrer segundo diferentes eixos.
A diferença essencial entre a alma humana e os anjos situa-se nesse nível.

O anjo é incapaz de julgamento.
O anjo é incapaz de falsidade.

De maneira absoluta.

***

Pergunta: o que você entende por “eixo”?

É o eixo que nos conecta diretamente com a FONTE e que se afasta do ponto mais extremo da FONTE sem
passar pelos pontos cruciais da encarnação.

Há, portanto, um conhecimento absoluto no anjo, do ponto inicial ao ponto final.
O anjo não conhece o peso, mas ele conhece o caminho, enquanto que vocês, humanos, conhecem o peso, a

densidade da matéria, mas vocês nem sempre veem o caminho.
O nosso caminho é leveza, o seu é peso.

***

Pergunta: como perder esse peso para encontrar mais facilmente o nosso eixo?

O peso vem dos julgamentos, o peso vem dos julgamentos de valores, o peso vem dos próprios princípios da
encarnação que é dual, que é dicotomizado em macho / fêmea, mas eu poderia dizer em bem / mal, em mal /

bem.
É importante tornar-se mais leve e, portanto, para entrar no caminho e não no peso, desenvolver o máximo de

fé.
Eu entendo por fé a crença absoluta no seu caminho que é Luz, porque a ausência de peso vai corresponder

ao aumento da Luz.
O peso diminui, a Luz aumenta.

Assim segue a vida da Luz.
Portanto, caminhar para mais leveza, aliviar-se do peso que faz parte da encarnação necessita da fé, necessita

de ter confiança no caminho.
O caminho é o oposto do peso.

Mesmo se o seu caminho humano tiver passado pela tomada de forma e, então, pela tomada de peso, a
densidade é uma experiência extremamente temporária no desenrolar da vida da Luz.

Então, a melhor coisa que eu posso aconselhar a vocês: se vocês quiserem entrar no seu caminho, convém
estar menos no peso.

O caminho é o contrário do peso.
Tudo o que os densifica, que isso seja os apegos, nós temos visto, que isso seja a materialidade, seja qual for

o teor desta materialidade, é um obstáculo para o caminho.
Não é à toa se, no passado do seu planeta, vários seres que sentiram esta dualidade do peso e do caminho

quiseram se excluir do mundo para se aliviar.
A diferença essencial é que, hoje, somente hoje (e quando eu digo hoje isso corresponde a uma escala de

tempo extremamente breve na história que vocês conhecem), é possível aliviar o seu peso, pois o caminho e a
energia do caminho vêm ao encontro de vocês.

Portanto, é preciso simplesmente acolher a presença a fim de entrar neste caminho.
A presença e a energia são o que os fazem descobrir a Verdade.

Mais uma vez, o primeiro obstáculo a esta presença é, em princípio, o julgamento.
O caminho está hoje ao alcance da alma, eu diria.

Ela se anima, deste caminho, há somente algumas dezenas de anos, sobre este planeta.
Basta acolhê-lo.

Acolhê-lo necessita de ser um espectador que assistiria ao desenrolar do filme, mas que, em momento algum,
buscaria influenciar o andamento desse filme.

Vocês são o filme que vocês observam, mas é preciso admitir que vocês não podem e nem devem mudar o
filme que está em ação.



Vocês devem estar, ao mesmo tempo, no interior do filme e no exterior do filme.
Enquanto espectador do filme, vocês devem decidir deixar o filme transcorrer.

O caminho e a ausência de peso encontram-se nesta atitude.

***

Pergunta: como discernir da melhor forma o caminho quando o perdemos de vista?

Convém, para isso, aliviar-se.
Então, como se aliviar?

O alívio do ser humano necessita de se desvencilhar si mesmo de tudo o que nos liga e nos conecta com o
sofrimento, com os outros, com os lugares, com a matéria.

Tudo o que nos parece ser um peso, é um peso demasiado.
Encontrar o caminho necessita efetivamente de romper as ligações, sejam elas quais forem.

O que não significa, dessa maneira, fechar-se no seu castelo, mas, muito pelo contrário, estar entre os outros,
estar entre os diferentes lugares que vocês frequentam, mas estar lúcidos sobre tudo o que os conecta, mas

que, ao mesmo tempo, os torna mais pesado.
O que os conecta com a matéria e, então, uma conexão horizontal, torna-os mais pesado.

Somente a conexão vertical é capaz de protegê-los.
Isso necessita de cortar o que os torna mais pesado.

Eu entendo por “cortar”, não interromper a comunicação, mas simplesmente abandonar os apegos, cessar os
prejulgamentos.

É preciso estar aliviado em relação ao bem, em relação ao mal, não mais estar preso ao bem e ao mal, a fim de
encontrar o caminho e a leveza.

***

Pergunta: o que você entende por “ir no sentido da energia”?

A energia é algo imaterial demais, não é?
Algo que evoca o conceito de propagação.

A energia é algo que permite, por um sistema, seja ele qual for, colocar em movimento.
Podemos concluir, portanto, que a energia é um movimento, mas não importa qual movimento.

A energia que vocês emanam para o pesado e para o peso, que é a energia da encarnação, priva-os do
caminho.

A energia que é aquela que os coloca em movimento para a leveza é, ela, a energia da Verdade.
A energia da Verdade é algo que eleva e que desprende e que corta.

É extremamente importante assimilar a energia como um sistema de Conhecimento.
Eu não falo de conhecimento no sentido livresco, eu falo de Conhecimento interior, de revelar este

Conhecimento que está em vocês.
Pela sua própria definição, o conhecimento é totalmente interior.

Conhecimento da sua finalidade, conhecimento do seu caminho, por intermédio da fé e da energia.
Deste modo, a energia, aquela que os reconduz ao seu eixo do conhecimento e ao seu eixo da Verdade, vai

aliviá-los.
O alívio de que falo não é o sentir do coração.

O alívio é o que se segue quando vocês cortaram algumas ligações e que, realmente, vocês se sentem mais
leves.

Mas, ainda uma vez, tomem cuidado para não cortar as ligações que não são ligações.
Convém diferenciar as ligações que participam dos pesos, dos apegos, das ligações verticais que, elas,

conectam-nos com a FONTE e, portanto, estão aí para ajudá-los a aliviar-se.
Cortem no nível horizontal para fortalecer no nível vertical.

Isso é acompanhado (não no momento, infelizmente, mas posteriormente e somente posteriormente, o que é,
portanto, diferente do sentir imediato) de um apaziguamento e de uma alegria do coração que conferem certa

forma de liberdade.
A única maneira de não se enganar é não julgar e deixar as coisas acontecerem, afirmando o seu desejo de

leveza e a sua fé no seu caminho.

***



Pergunta: como você vive, você mesmo, esta alegria?

A alegria, tal como vocês poderiam defini-la, é um estado permanente no anjo.
Não há, ainda uma vez, sofrimentos, já que não existem pesos.

Não há apegos, não há encarnação.
Nós cantamos, cada um à sua maneira, a nossa leveza e a nossa alegria.

Por estarmos no caminho onde não existem pesos, contrariamente a vocês, a alegria é um estado permanente.
Não pode ali haver tensão entre a ausência de alegria e a alegria, o que vocês chamam de emoção.

Isso não pode existir.
As emoções fazem parte do mundo da encarnação.

Há, portanto, um estado permanente de alegria no anjo.

***

Pergunta: isso significa que vocês exteriorizam a sua Verdade permanentemente?

Esse é o caso a partir do momento em que não há peso e, portanto, que não há encarnação.
Aliás, o que faz a alma assim que ela decide e que ela deixa este corpo?

Ela exprime e ela sente a Verdade e a distância que pôde existir entre a sua vida e a realidade.
Pois, de repente, a alma é privada de peso, de maneira transitória.

***

Pergunta: este alívio pode ser vivido de maneira pontual, provocado por alguns estados como
saídas do corpo?

Isso participa do mesmo fenômeno.
A saída fora do corpo é uma experiência que corresponde à ausência de peso, evidentemente.

***

Pergunta: você tem novas indicações sobre as mudanças que vão chegar ao planeta?

Elas estão em andamento nesse momento, como vocês dizem.
Elas se desenrolam, elas se adaptam e se ajustam a cada instante em função das ações e reações da

humanidade.
Seria difícil e absolutamente não a Verdade dar-lhes etapas, acontecimentos específicos, mas, efetivamente,
como vocês constatam, eu os lembro de que vocês não completaram senão o primeiro trimestre, o primeiro

quarto ainda do seu ano.
As mudanças vão se acelerar, vão tomar proporções importantes em todos os setores da sua vida: a título

individual, a título coletivo, a título de países e a título planetário.
Tudo é possível no mecanismo que está operando atualmente, que é um mecanismo ligado simultaneamente à

justiça Divina, mas também ligado ao conceito da Verdade que deve se manifestar.
Dessa maneira, cada acontecimento, a título individual, coletivo, planetário, seja qual for o setor referido e o
domínio referido, obedece a esta grande dinâmica de revelação, de turbulências e de explosão da Verdade.
Isso pode ocorrer suavemente, isso pode ocorrer de maneira mais difícil e tudo isso se adapta, ajusta-se em
função, mais uma vez, das ações e das reações de cada ser humano, tanto a título individual como coletivo.

***

Pergunta: você teria recomendações a nos dar?

Eu diria que é indispensável focar a sua consciência neste conceito de julgamento.
A chave, uma das chaves essenciais, encontra-se nesse nível.



Vocês devem, imperativamente, desembaraçar-se desta noção de julgamento, acolher o que chega, quer seja
agradável ou muito desagradável.

É um conceito essencial, pois, se vocês aceitarem não julgar, tanto de maneira positiva como negativa, o que
está chegando à sua vida, no momento em que vocês o viverem, vocês irão constatar bem depressa que os

pesos são aliviados.
Não no momento, lembrem-se disso, mas posteriormente.

Posteriormente, quando a sua razão examinar o seu desprendimento e o seu 'deixar como está' (atitude de não
intervir), no momento em que vocês tiverem vivenciado o que vocês tinham que viver, e que vocês olharem isso

como um cinema, vocês irão se dar conta se vocês tinham dado um passo no caminho ou não.
Em função do grau de alívio que vocês irão sentir, mais uma vez, posteriormente e não durante os

acontecimentos.
Tentem aplicar isso, mesmo nas coisas mais simples da sua vida, e vocês irão constatar facilmente este alívio.

***

Pergunta: ao que é atribuída essa defasagem que você fala?

A defasagem é extremamente importante.
Quando vocês reagem em relação a um acontecimento agradável ou desagradável, vocês estão no julgamento.

Evidentemente, se a coisa for agradável vocês vão se sentir felizes, e se a coisa for desagradável vocês
correm o risco de se sentir pesado, em sofrimento.

Mas isso é a reação do momento, ela faz parte da personalidade, das emoções, dos julgamentos de valores,
dos julgamentos que vocês carregam.

Ao passo que, se ao invés de sentir, vocês se contentarem em viver e em deixar as coisas acontecerem,
depois que as coisas tiverem passado (se vocês chegarem a obter esta neutralidade no momento da vivência

deste acontecimento), vocês irão se aperceber posteriormente (esse ‘posteriormente' situando-se no momento
em que não há mais emoções, ações / reações em relação a este acontecimento; isso pode ser no mesmo
dia, ou mesmo alguns dias depois e, em certos casos, algumas semanas depois) de que vocês estão com

toda a liberdade para desfrutar do alívio.
Mesmo para um acontecimento muito desagradável.

*** 

Nós lhe agradecemos. Nós não temos mais perguntas.

*** 

JOFIEL lhes apresenta as suas saudações e lhes traz toda a sua Luz e lhes diz até muito em breve. 

************ 
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Saudações a vocês, almas humanas.

Eu sou Jofiel, Anjo do Conhecimento e eu venho hoje para um espaço de questionamento que, como é meu
hábito, corresponde a uma expressão de mim em absoluto e não em relativo.

Eu gostaria que evitassem as questões relacionadas com o futuro. Só me interessa o vosso presente, mas o
vosso destino também, e não o vosso futuro que é do domínio do potencial e, portanto, do relativo.

Eu venho, portanto, me exprimir e responder às vossas interrogações espirituais evolutivas porque este espaço
é hoje possível. Então, caras almas, eu estou pronto a tentar ajudá-los no vosso destino.

Pergunta: Qual diferença faz entre futuro (avenir) e destino (devenir)?
O futuro está ligado à vossa trama pessoal, individual, de evolução. O destino é absoluto. Ele é comum a toda a
alma humana e é a libertação do tempo de ilusão no qual vocês evoluem e que necessita, para alguns, de
grandes esforços, de grandes desapegos.

A experiência é boa de viver enquanto vocês decidem fazer a vossa experiência. Alguns entre vós fazem
experiências que duram desde tempos imemoráveis. Mas a vida não é experiência, a vida não é dualidade. A
vida é eternidade.

Ora, vocês não conhecem a eternidade no vosso mundo, mundo de ilusão,
mundo prisão no qual vocês estão aprisionados, para alguns de vocês desde
tempos imemoráveis e esqueceram, portanto, a vossa essência e o objetivo do
vosso destino.
Vocês substituíram o destino por futuro, por uma visão muito simples de qualquer coisa que era, no início,
grandiosa.

A experiência da matéria pertence a qualquer coisa que está ultrapassada, mas vocês não tomaram
consciência disso e vocês jogam os jogos da experiência e do destino numa visão estreita, numa visão que
não é divina.

Então, vocês chegaram a considerar que a experiência da vida é mesmo a essência da vida, enquanto vida e
qualquer outra. Vocês dizem que estão na vida, eu vos diria, do meu ponto de vista
todo absoluto, que vocês estão mortos em vocês mesmos.
Então, o futuro é uma concepção linear ligada à morte. O destino é uma concepção absoluta ligada à
transcendência.

Pergunta: O que nos aproximará melhor do que você chama a visão divina?
A ausência de matéria, a ausência de encarnação e, no entanto, o paradoxo está aí: encontrar na encarnação o
retorno à vossa Divindade. Mas a vossa Divindade se revelará unicamente quando vocês
pararem de considerar o vosso futuro como o único possível. 

JOFIEL - 5 de abril de 2008
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Para isso é necessário abstrair-se de todos os apegos, isso vocês já conhecem, mas também de toda a
projeção passada ou futura.

A vossa Divindade não se encontra no vosso futuro, a vossa Divindade não se encontra no passado, ela não se
encontra senão na paragem do tempo que só os seres realizados encontraram. Porque a realização não é
senão a paragem do tempo. A realização não é senão a paragem de todo o futuro para entrar no destino.

Pergunta: O que é isso que você chama a essência da vida?
A essência da vida é pulsação. A essência da vida é Luz, Amor na sua dupla polaridade.

A Luz da qual eu falo não tem a ver com a vossa luz solar, que é um pálido reflexo da verdadeira luz.

No que se refere ao Amor, os vossos sentimentos humanos não são senão o
pálido reflexo do Amor porque o Amor autêntico é qualquer coisa que dá, que
irradia, sem nada esperar de volta.
Ora, o vosso amor humano, qualquer que ele seja, é condicional. Vocês amam, portanto, para que vos amem.
Vocês amam, portanto, para serem reconhecidos.

Vocês não estão na essência do Amor, vocês estão na manifestação do Amor, num mundo que não é divino.
Então (e os vossos poetas o descreveram bem, os vossos pintores o pintaram bem), vocês estão na procura
deste absoluto que vos falta que é o Amor da Luz. E vocês deturpam na vossa realidade, tão diminuída, o que
vocês chamam Amor e o que vocês chamam Luz.

Lembrem-se, que não pode haver Divindade sem absoluto e, enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês
estão no relativo porque o amor que vocês trazem um dia não é mais o amor que vocês trazem no dia seguinte
porque ele existe em função do que entretanto se passou. Ele não é, portanto, Amor em si mesmo mas amor
exterior. Ele é, portanto, manifestação errônea, transformada, de uma realidade.

Passa-se o mesmo com a Luz que é irradiada. Ora, vocês irradiam em função dos vossos
humores. Vocês irradiam o medo, vocês irradiam o amor, vocês irradiam o ódio, vocês irradiam a alegria.

Assim, portanto, a vossa irradiação não é única porque ela é colorida pelos vossos estados de humor; e o
Amor e a Luz no absoluto não têm o que fazer com as emoções, não têm o que
fazer com as polaridades e não têm o que fazer com um eventual futuro.
Porque o Amor e a Luz, mesmo se isso é também um paradoxo difícil de compreender no vosso cérebro, o
Amor e a Luz são imutáveis, são os mesmos na origem e no fim e, no entanto, em constante movimento, em
constante expansão.

Então, vocês tentam assimilar o Amor através dos vossos sentimentos, a Luz através do que vocês sentem
mas isso não são nem o Amor, nem a Luz, isso não são senão reflexos ou cópias, se vocês preferirem.

Pergunta: Como nos aproximar do melhor desta Luz e deste Amor absoluto?
É muito simples. É suficiente parar de pensar. Quem diz pensar, diz refletir e à força de refletir vocês se
esquecem de irradiar.

Da reflexão não sai nenhuma Luz. Da reflexão não sai nenhum Amor, não sai senão a imagem espelhada de
qualquer coisa que é falsa.

É preciso parar tudo o que não é Amor e Luz para se tornar Amor e Luz. Ora, o Amor e a Luz não estão no
futuro, o Amor e a Luz não estão num pensamento, nem num passado, nem em qualquer coisa que se constrói
no interior do vosso cérebro mas antes qualquer coisa que se desconstrói.

É por isso que o sábio pôde dizer que a iluminação e a realização não se encontram senão na paragem do
tempo porque o que se escapa, na vossa dimensão, é o tempo.

Vocês estão sujeitos ao tempo, vocês estão sujeitos a um desenvolvimento qualificado de linear e vocês
não podem encontrar nessa linearidade uma qualquer possibilidade de Luz, de
Amor.
Pergunta: Isso significará que a realização é impossível na encarnação?
Ela é impossível enquanto vocês permanecerem na encarnação. O sábio está ainda na encarnação mas, a um
dado momento, muito preciso, ele escapou a essa linearidade e entrou na eternidade.

A eternidade está em todo o lado menos na linearidade.

Pergunta: E se esse sábio reencarna?
Isso é impossível.

Pergunta: Isso significará, portanto, que não podem existir indivíduos realizados encarnados?
Na evolução normal da alma humana, não. No entanto vocês têm alguns seres que vocês chamam os avatares,
que são seres que ultrapassaram os ciclos de encarnação e de reencarnação e que, no entanto, fazem um
retorno, um voltar atrás como vocês diriam na vossa linguagem.



Mas isso permanece excepcional, contrariamente ao que certas tradições querem vos fazer crer, que houve em
todas as épocas de encarnação numerosos avatares encarnados. É falso.

Os avatares são suficientemente raros para deixar uma impressão indelével, aquando da sua passagem, que
transcende a sua cultura original, que transcende o seu país de origem e deixa uma impressão que se difunde
ao conjunto do seu planeta. Mas tudo o que deixa uma impressão não é um avatar.

O último avatar encarnado foi Jesus CristoO último avatar encarnado foi Jesus Cristo. Não houve outros depois. Houve alguns seres realizados
que voltaram enquanto Maha Choan mas isso é mais complexo para explicar. São seres que estão realizados
mas que não queimaram na totalidade certos corpos, deixando a possibilidade de encarnarem, de forma
temporária.

Eu digo temporária porque é um espaço de tempo que decorre justamente entre o nascimento do avatar Cristo
e esta época que vocês vivem. Eles foram chamados as Águias. Estes seres pertencem à linha dos
Melquisedeques e foram capazes de se encarnar porque eles permaneceram num estado intermédio, mas isso
é qualquer coisa que é puramente temporária.

Com efeito, dois mil anos, na vossa escala, não representam nada ao nível do vosso universo.

Pergunta: Qual é o nosso destino?
O que vocês tiverem escolhido, mas é preciso compreender bem que vocês não podem associar, alinhar,
futuro e destino. Pertence-vos decidir. E este ano, como eu disse aquando da minha primeira intervenção, é
importante nisso.

Este ano é um ano de grande escolha onde vai ser preciso escolher entre a esperança da Divindade e a
experiência da matéria. Estas são escolhas diametralmente opostas. As duas são igualmente responsáveis
mas uma, a primeira, vos faz aceder ao vosso estatuto de ser de Luz. Enquanto que a segunda possibilidade
não vos permite senão aceder a múltiplas experiências, à dualidade, ainda e sempre.

Na hora atual, nós podemos dizer que somente menos de 5% da humanidade fez a escolha da Divindade.

Pergunta: Em relação a essa escolha, qual é a via mais justa?
Há muitas formas de definir a justa escolha, o justo caminho em relação à encarnação, quer dizer, conduzir-se
com justiça em relação às escolhas lineares.

Há agora o destino que não tem o que fazer com o justo caminho, uma vez que ele é uma outra escolha e uma
outra via que não tem nada a ver com a encarnação.

Compreendam bem que vocês podem se conduzir da maneira mais justa, no vosso justo caminho, como vocês
dizem, mas sem por isso estarem num caminho da Divindade. Isso não é função das contingências materiais e
de uma atitude que seria justa ou conforme com um certo plano. Então, eu não posso responder a essa
questão relativa.

Pergunta: Formulado de outra forma, o que mudar no nosso modo de funcionamento para ir ainda
mais além neste caminho da Divindade?
Este caminho da Divindade não se importa com os caminhos, as atitudes profissionais, afetivas, sentimentais e
outras, das vossas encarnações. O caminho da Divindade só espera uma coisa, que vocês
parem de jogar os jogos e os caminhos da encarnação. 
Então, evidentemente, isso é mais ou menos fácil, segundo os seres, em função, em primeiro lugar, do que
vocês chamam os apegos. Os apegos a vocês mesmos, em primeiro lugar, à vossa corporeidade, à vossa
vida, às vossas experiências. Apegos aos vossos valores, em seguida, às vossas ideias, aos vossos
princípios, aos vossos condicionamentos.

Tudo isso representa uma soma gigante de obstáculos ao vosso destino. Tudo isso foi trabalhado
efetivamente, para alguns entre vós, durante numerosas vidas, inúmeros anos.

Este destino da Divindade em vocês depende, por uma vez, não unicamente do vosso desejo pessoal, mas
também dos planos, das elaborações, das transformações energéticas, espirituais e luminosas da Luz do
vosso sistema solar e do conjunto dos sistemas solares que vos rodeiam.

A grande diferença é que o destino vos será proposto num dado momento. Mas se os vossos pesos forem
demasiado pesados, com perfeito conhecimento de consciência, vocês não poderão aceder à esta Divindade.

Qualquer que seja a percepção de Divindade que vocês tenham, os pesos e os apegos que vocês tenham
mantido vos impedirão e vos atrairão, de maneira inexorável e inevitável, para o recomeço da experiência.

Pergunta: Isso significa que a encarnação e a procura da Divindade são inconciliáveis?
É totalmente inconciliável. Não existe senão a esperança de chegar a tocar a Divindade durante a encarnação.
Não existe senão a esperança de captar uma parcela dessa Divindade na encarnação, que fará certamente do
ser humano que aí chegar, um grande ser. Um grande ser humano mas certamente não um ser divino.

O ser divino, por definição, está totalmente desembaraçado de todo o traço humano.Vocês são de



O ser divino, por definição, está totalmente desembaraçado de todo o traço humano.Vocês são de
essência divina mas vocês esqueceram isso, vocês abafaram isso com o manto
das encarnações que vocês colocaram sobre vós. 
Assim, portanto, a alma se afasta cada vez mais da sua origem mas, a um dado momento, quando o peso se
torna tão denso, tão pesado, a alma vive como que uma explosão. Isso ocorre, seja nos momentos do último
abandono a esta vida, seja pelas circunstâncias particulares da vida (uma doença, uma experiência de morte
ou, ainda, como o Cristo na cruz); mas isso só diz respeito a poucas almas encarnadas.

Na maioria das vezes os homens são obrigados a esperar os períodos das grandes revelações da Divindade
para aceder a essa Divindade, mas ainda é necessário que antes eles tenham aliviado os fardos, que eles
tenham extinguido a sede das suas experiências a fim de aceitarem esta Luz e este novo estado.

O fardo mais importante é aquele que é representado pela própria encarnação mas está fora de questão,
evidentemente, pôr fim voluntariamente à sua encarnação. É uma questão de se preparar para aceitar, de
maneira livre e consentida, esta Divindade, no momento chegado.

Para isso basta não mais refletir, não mais experimentar, estar na neutralidade a maioria das vezes, se abster
de fazer julgamentos. Estes são métodos que vão permitir aligeirar os fardos consideravelmente. Mas isto é
válido para todo o ser humano porque ninguém pode saber o momento oportuno, na vossa linearidade, em que
esta Divindade se manifesta.

Vocês podem muito bem imaginar que certas almas tenham feito um trabalho, que vocês qualificariam de
importante, de desapego, de deixar de controlar, de deixar ir, de desenvolvimento pessoal, de Luz, de Amor,
de irradiação. Esta pessoa poderá mesmo ser considerada como um grande ser, um grande mestre e, no
momento vindo, refutar a Divindade. Isso faz parte da liberdade.

E, inversamente, vocês têm seres que, segundo as escalas de valores humanos, serão depravados, muito
afastados da Fonte mas que, no momento vindo, aceitarão totalmente a Divindade, qualquer que seja, o que
vocês chamam, o seu carma, quaisquer que sejam, o que vocês chamam, os seus apegos.

O que não quer dizer que é preciso se abster de toda a vontade de Luz. Mas eu quero com isto dizer que, no
vosso nível de realidade, vocês não têm nenhum meio de saber, de julgar (por vocês como pelos outros) se
vocês estão em vias de se tornar ou em vias de ser, até ao momento oportuno.

Pergunta: É a partir deste ano que esse momento de escolha nos vai ser proposto?
Eu nunca falei deste ano. Eu falei de um ano de escolha em vocês mas não falei do ano da Divindade.

Muitos dos vossos escritos, muitas das vossas civilizações, deixaram datas. Eu sei que na vossa linearidade as
datas são extremamente importantes mas lembrem-se que a Divindade vem até vocês.

Ora, em que momentos nos deixamos levar, mais facilmente, em relação à encarnação, quando a Divindade se
apresenta? Eu vos digo: nos momentos de sofrimento, nos momentos de doença.

Ora, vocês têm verdadeiramente a impressão de sofrer ou de estarem doentes? Certamente, sim, alguns
povos são muito pobres, muito desfavorecidos mas vocês, no Ocidente, podem dizer isso?

Então, eu não penso que encontramos nos vossos países ocidentalizados modernos muitos seres prontos a
se tornarem divinos. Falta-vos, portanto, as etapas prévias da doença e do sofrimento
porque a alma humana é assim feita, ela se vira para o divino nos momentos mais
desesperados.
Os seres que dizem encontrar-se com o Divino, enquanto tudo vai bem, não se viram senão sob certas formas
de complacência e não sob a verdade da impulsão.

Dizem-me vocês, «porquê o sofrimento?», mas isso faz parte do próprio jogo da encarnação e da
experiência. 

Vocês não definem a vossa felicidade senão através da ausência de
sofrimento. Vocês são incapazes de definir, por natureza e por essência, a noção de felicidade
independentemente de toda a causa exterior ou interior.

Portanto, a vossa felicidade não é um estado de ser mas um estado de menor resistência que não ocorre
senão em certas ocasiões.

Pergunta: Como explicar os «retornos» depois de uma EQM (experiência de quase morte)?
O retorno é uma escolha livremente consentida da alma que, apesar da experiência da Divindade, guardou,
muitas vezes, um apego. Uma criança, um parente, um marido, uma mulher, um ser ou uma situação que não
está concluída e, portanto, o retorno se tornou possível.

Enquanto vocês estiverem ainda encarnados isso quer dizer que a experiência vos é necessária. Porque se
vocês não tivessem o gosto da experiência a vossa vida se terminaria
instantaneamente. 



Quantas almas em sofrimento se dizem, e dizem aos outros, «eu quero partir» e no entanto elas estão aí.

Se vocês ainda estão sobre esta Terra é porque vocês estão todos no mesmo ponto.

Com efeito, no absoluto, não há diferença entre uma alma muito nova, ávida de experiências e uma alma mais
idosa saturada de experiências porque, se elas estão ambas sobre a Terra, é porque elas ainda não estão
plenas de experiências, de pesos, de densidade e de sofrimentos.

Pergunta: O que poderia aligeirar o nosso caminho para melhor avançar?
Como eu disse, vocês não têm a possibilidade de saída pelo mental, vocês não têm a possibilidade de saída
pelas emoções, vocês não têm a possibilidade de saída pela experiência, vocês não têm a possibilidade de
saída pela vontade, vocês não têm a possibilidade de saída pela libertação dos pesos e dos apegos,
totalmente.

Então, me diriam vocês: «não há porta de saída?». Eu vos responderia que sim. A única porta de saída
possível é, numa palavra, para simplificar, energia. Quando vocês estão na energia, quando vocês estão no
alinhamento desta energia, quando vocês estão na cultura da energia e, portanto, da luz que é uma polaridade
da energia, nesse momento, o que se passa? O peso diminui, a sede de experiências diminui, o mental
diminui, a emoção diminui (muitas vezes, não sempre).

Então, portanto, cultivar a Luz em si sem outro objetivo que o de querer ser essa
Luz, é o que vos aproxima mais da Divindade. Isso necessita de orar, de meditar, de se
alinhar. Empreguem as palavras que vos convêm. Em todo o caso em estados onde vocês tenham cultivado a
Luz e não outros. Vocês não têm que cultivar os apegos, vocês não têm que cultivar os pesos mas antes
cultivar a Luz.

Então, cultivar a Luz, isso também não são as boas ações. Então, cultivar a luz não é também se conformar, se
confortar com certas regras de vida ou de ascese de vida. Cultivar a Luz é uma atitude interior que vos vai
aproximar da vossa essência, porque a vossa essência é energia de Amor/Luz.

Eu tenho mesmo algumas reticências em empregar estas palavras na vossa encarnação de Amor e de Luz.
Então, eu penso que a palavra energia está certamente mais adaptada porque, se vocês se centram na
percepção da energia, sobre o sentir da energia, sem aí querer fazer uma manifestação tangível, para isto ou
para aquilo, vocês entrarão na cultura do Amor e da Luz, o que vos aproximará o mais possível da vossa
Divindade.

Porque a energia do Amor/Luz, esvazia os apegos da sua substância, esvazia o vosso mental dos vossos
pensamentos e esvazia tudo o que deve ser esvaziado.

Como querem vocês preencher-se se vocês não estiverem antes esvaziados de tudo o que faz a riqueza das
vossas vidas encarnadas, mas a pobreza da vossa Divindade?

Pergunta: Seria melhor não fazer mais canalizações de informações em público mas antes
canalizações de efusões de energia?
Isso não tem relação nenhuma. Vocês são tributários da vossa língua e do vosso país. Aí, isso não são coisas
fáceis porque vocês estão no país da razão.

Ora, a razão é um obstáculo maior à Divindade. Evidentemente os seres que reivindicam esta
razão estão muito longe, eu diria mesmo, nos antípodas da Divindade porque Deus não agiu com razão. Ele
agiu com Amor, com rigor e com geometria mas não, absolutamente, com a razão.

A razão não pode explicar o Amor, a razão não pode viver de Amor. Então, eu diria que no que se refere ao que
vocês chamam as canalizações públicas, em que eu terei prazer de intervir brevemente, isso representa uma
forma essencial de, com as palavras, enganar o mental.

Evidentemente o trabalho mais importante se situa ao nível vibratório mas muitos seres humanos,
contaminados com tanta densidade, têm tendência a não reter senão as palavras e a esquecer as vibrações
que as trouxeram durante esses instantes. E isso é tanto melhor porque isso lhes permite ver ainda quais são
os sofrimentos e os pesos que estão neles.

A força de denegrir, de rejeitar, esquecendo mesmo o que foi vivido no sentido das energias, isso vai reforçar
os seus pesos, as suas contradições interiores, até que muitas compressões façam explodir os sistemas.

Não é preciso parar nos julgamentos superficiais que podem fazer dizer a certas almas reencontradas, e
quaisquer que sejam os seres que intervêm (angélicos, humanos ou outros), «ah, sim, ele não disse a
verdade». E que pesos acumulados. Isso é tudo relativo porque o trabalho se faz mesmo que vocês não
tenham disso prova absoluta, até mesmo a negação da prova. O aspecto vibratório é capital para
além mesmo das palavras empregues quer sejam as minhas ou de outros.
…
Nesse mesmo momento eu vos faço descobrir um pouco mais de ligeireza, em energia de ressonância, entre a
minha consciência e a vossa. A vibração.

A vibração não é cuidar. A vibração é vibração.



A vibração não é polarizada pelo fato de fazer desaparecer isto ou aquilo. É um estado de ser que eu vos faço
sentir agora. A entrada em vibração.
…
Eis o que é a vibração. É o aumento da frequência vibratória.Isso não tem nada a ver
com o que vocês chamam um chacra preciso. É um aumento da vibração do conjunto dos vossos constituintes.

Pergunta: Nós temos a possibilidade de a provocar?
Para isso era preciso adquirir totalmente a Divindade.

Vocês podem, contudo, esperar se aproximarem aquando de certos estados interiores.

Pergunta: Como podemos nós desencadear este estado?
Justamente não há como desencadear, é um estado interior, é um estado de ser.

Não é suficiente dizer: «eu vou desencadear isto, eu vou parar de pensar, eu vou parar isto, eu vou-me
isolar». É uma vibração. Como esta.
…
Vocês percebem?
…

Pergunta: Esta vibração corresponde ao que nós chamamos a energia da quinta dimensão?
Isso é muito diferente. Isso é a essência da Divindade que está para além desta terceira dimensão mas que
engloba todas as dimensões para além da dualidade.

Não é absolutamente específico da quinta dimensão.

Pergunta: Pode-se dizer que é a própria essência da energia?
De fato. Nós estamos para além dos chacras, para além da manifestação, para além da coroa na tradição dita
hebraica. Isso se chama «o que está além da luz».

Pergunta: Isso significaria que os tratamentos energéticos não são mais úteis?
Eles têm interesse para todos aqueles que permanecem na experiência, evidentemente.

A vibração que eu vos faço sentir, vocês perceberam, não é, regra geral, gerada por um ser humano encarnado
sozinho, se ele não for assistido por um anjo ou uma entidade que não tenha passado pelos caminhos da
dualidade, quer dizer, da encarnação.

Esta vibração é uma vibração específica dos anjos, também das entidades não angélicas, mas, sobretudo, não
humanas. O que quer dizer, em contrapartida, que um ser que tenha andado pelos caminhos da encarnação
não pode, em caso nenhum, gerar totalmente esta vibração sem o apoio de um anjo.

Pergunta: É necessário que o anjo passe por intermédio de um canal ou ele pode manifestar-se
diretamente?
O anjo pode se manifestar diretamente, o que é excessivamente raro.

Pergunta: Há alguns anjos que são mais capazes de fazer viver isso?
A grande maioria dos anjos é, de fato, capaz de fazer a mesma coisa.

Pergunta: Os pesos são necessários, no estado da nossa evolução encarnada, para caminhar para a
Divindade e, por outro lado, é uma questão de adquirir mais ligeireza. Isso não é contraditório?
Eu não compreendo o que vocês veem como uma contradição ou uma oposição.

Os pesos dos apegos são um obstáculo à Divindade. Mas, no outro extremo da escala, os pesos e os apegos
são tais que eles provocam o acesso à Divindade.

O que isso quer dizer é que não há melhor escolha, melhor caminho em relação a um outro, já que, de qualquer
modo, quanto mais vocês adquirem peso, mais vocês terão ligações, mais vocês estarão na experiência, mais
a vossa alma terá sede de liberdade. Os dois extremos se tocam.

Pergunta: Há um outro caminho para chegar a esta Divindade?
Nenhum.

Pergunta: Estes princípios são os mesmos, quer se seja humano, não humano, Intra ou
Extraterrestres?
Para a terceira dimensão, são sempre os mesmos.

Pergunta: O que se passa aquando da passagem para a quinta dimensão?
A quinta dimensão é um estado onde vocês vão desaprender. É um estado onde vocês vão viver novos
paradigmas, novas leis, novos modos de evolução ligados à ausência de dualidade.

Isso faz, no entanto, ciclos inteiros em que vocês se deixam penetrar, pouco a pouco, por esta vibração que eu
qualificaria de angélica. Isso leva um certo tempo. Da mesma maneira que a experiência da matéria leva um
certo tempo, a fim de vocês fazerem a escolha de ir para maior ligeireza ou para maior densidade. O que, no
final, vos permite aceder ao mesmo destino.



É o mesmo na quinta dimensão. Quando vocês tiverem esgotado totalmente as experiências da quinta
dimensão, vocês podem então aceder a outra coisa mas isso é um outro tempo e um outro espaço. Não tem
utilidade para vos informar hoje.

Pergunta: Quando se deixa a encarnação por morte, encontra-se, de fato, a sua Divindade?
Não, normalmente vocês não têm senão um vislumbre da Divindade que vos permite se regenerarem e se
prepararem para a próxima vida porque, o que vos leva, a densidade, através, portanto, da encarnação, está
ligado ao que vocês chamam carma que vocês geraram. E eu falo do carma sem conotação negativa. Porque
mesmo uma boa ação gera carma e, portanto, a necessidade de voltar.

Nós não temos mais perguntas. Nós vos agradecemos.

Então, saudações a vocês, saudações em vibração; e eu vos digo, certamente, até breve.

Obrigado pela vossa escuta benevolente.
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Bom dia, almas humanas. 
Venho me exprimir para vocês, venho diante de vocês, eu que não conheço a opressão na qual vocês estão cobertos

em suas encarnações.
Eu sou Anjo.

Eu sou Anjo do Conhecimento.
O Conhecimento que eu trago e transporto não está nas palavras que eu exprimo.

Enquanto Anjo eu exprimo a vibração do Amor.
As poucas palavras que poderemos trocar, além das palavras, são o suporte da Vibração.

Como vocês o sabem, almas humanas que tomaram corpos, vocês estão na densificação da Vibração que permite a
encarnação.

Quanto a mim, eu sou a Vibração que eleva e alivia seus pesos e sua corporeidade.
Não tenho respostas a trazer para as problemáticas ligadas aos jogos da encarnação.

Mas tenho respostas vibratórias quanto à sua alma.
O Anjo é Vibração, o corpo humano é densidade.

O Conhecimento não é intelectual.
O Conhecimento também não é o coração, mas o Conhecimento é sua Essência última e, para ter acesso à essa

Essência última, é necessário penetrar no coração de sua Essência que acontece estar também no coração do seu
coração.

O Conhecimento é Amor, mas ele é, antes de tudo, Vibração e é, portanto, sua densidade, essa Vibração pesada que
vocês são, que os impede de ter acesso à Essência e ao Conhecimento.

Então, vocês podem procurar com seus corpos, vocês podem procurar com seus modelos, vocês podem procurar
com suas emoções, vocês podem procurar por meio de exercícios, mas nunca vocês encontrarão dessa maneira. 

Pois, em nenhum momento, essas atividades, extremamente humanas, podem permitir-lhes gerar a Vibração da sua
Essência que é esse Conhecimento vigorosamente procurado.

O Conhecimento está inscrito na Luz.
A luz encarnada que não é senão um reflexo refletido mil vezes da Luz original, refletido também pelo Sol. 

O objetivo da Vibração é então aliviar sua corporeidade, sua densidade, descerrar a matriz que encerra a sua
Essência, essa matriz que poderia ter por palavra o que vocês têm chamado de personalidade, sociabilidade e ainda

tudo o que faz as regras e os condicionamentos da encarnação.
Isso é de tal modo verdadeiro que a experiência da Luz, a experiência da Divindade, em sua totalidade, só pode se

fazer se sua personalidade for transparente e, portanto, liberada em Vibração e, na maioria das vezes, fora do corpo.
Certamente, muitas pessoas têm dito que a Luz chegaria sobre a Terra, mas ela viaja de muito longe, essa Luz, que

vem aliviar a sua densidade, na condição de que vocês a aceitem.
Essa Luz tão esperada traz nela o Conhecimento, assim como, em sua densidade, vocês carregam o Conhecimento

escondido no coração do seu coração.
Eu terei a ocasião de irradiar essa vibração, Vibração do Conhecimento, da Luz, e mesmo da revelação da Luz,

revelação da sua Divindade e da Divindade.
Mas, antes disso, eu gostaria de abrir com vocês um espaço de questionamentos.

  Ainda uma vez, seus caminhos pessoais, horizontais nesta dimensão, não me concernem, eles são mesmo
totalmente estranhos para mim.

Eu não percebo, mesmo descendo a este nível de densidade, senão vibrações e não sua corporeidade e não suas
densidades e não a ausência de Luz desse corpo. 

Mas eu penetro diretamente em sua Essência por minha Vibração a fim, em um primeiro momento com as palavras,
de tentar aliviar ainda mais sua densidade, por meio do Conhecimento que eu veiculo e abro em sua Essência.

Então, almas humanas, nós podemos abrir esse espaço de questionamentos que é um preâmbulo ao alijamento.

***
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Pergunta: qual é o papel da Jerusalém Celeste para a Terra?
O que vocês chamam, em suas próprias palavras, de Jerusalém Celeste, é um nível de densidade vibracional muito

além da condição humana e totalmente diferente da condição angélica. 
Trata-se de um apoio vibratório, antes de ser um apoio cristalino, antes de ser um apoio espiritual, que está destinado

a viajar no tempo e no espaço a fim de levar a certos sistemas solares, no momento oportuno do alijamento, da
transformação e da comoção, o novo terreno propício ao desenvolvimento da sua consciência e onde suas Essências

podem se nutrir, a fim de se enraizarem em um novo paradigma, em uma nova manifestação de vida, alijada em
relação à sua densidade, que vocês experimentam desde tantos e tantos de seus anos.

Vejam, por meio dessa embarcação de Luz, o fornecimento de uma nova energia, de uma energia de transmutação e
de transformação, que os faz examinar as perspectivas de suas vidas muito além dos limites da encarnação nesta

dimensão, a fim de fazê-los acessar um novo estado.
Um estado se transforma em outro estado.

A passagem de um estado a outro estado necessita de uma comoção.
Entendo por comoção, mudança  de visão, mudança de paradigma, mudança de percepção, de sensação, mudança
de densidade vibratória em seus corpos que os faz passar de um éter a um outro, por meio de uma transformação

radical denominada comoção.
Isso é válido quando vocês transitam da vida à morte e da morte à vida, mas também de maneira muito mais magistral

e majestosa, no momento em que os sistemas solares, em sua totalidade, passam as comoções da mudança
vibratória do alijamento e do aumento em vibração para um novo estado estabilizado de vida, que vocês têm

denominado, de maneira às vezes simplista e às vezes quimérica, quinta dimensão, porque vocês têm o hábito de
contar e de empilhar os estados vibratórios sobre outros estados vibratórios, cada vez mais densos ou cada vez mais

leves, segundo o sentido de orientação de energia para mais corporeidade ou mais espiritualidade.
Então a Jerusalém Celeste é essa roda de energia que acompanha e cristaliza a comoção de planetas e de sistemas

solares.
É o mesmo papel tanto para a Terra como para outras Terras em outros éteres.

***

Pergunta: a que correspondem as cristalizações, as dores no nível dos punhos?
O aumento da Vibração, o acesso à sua Essência e ao Conhecimento, não pode se fazer senão com a condição de

se aceitar a comoção.
Quem diz comoção, diz largar o que vocês seguram e o membro que segura é a mão.

 O punho é o que permite à mão se firmar e então impedir a Vibração de se manifestar.
 Assim, os períodos de sofrimentos, nos períodos de comoções, estão ligados aos apegos, à recusa em deixar aquilo

que se segura. 
Trata-se de uma recusa em abrir a mão totalmente para acolher a Essência que vocês são fundamentalmente,

interiormente, no coração do seu coração. 
Resistir à Vibração é lógico em sua condição de densidade.

Por ressonância, vocês estão enganchados à densidade, às suas e também às condições que vocês criaram desde
muito tempo para jogar o jogo da divisão, da separação, do distanciamento de sua Essência e da Vibração que vocês

São. 
E quando vem a hora da morte, da transição, da mudança, da comoção, bem, o antigo vai gerar medos, dores,

resistências.
Vocês estão, de tal modo, distantes da sua Essência, prisioneiros de uma matriz de vibrações pesadas e densas, que

vocês perderam o sentido do retorno.
Então, sim, o que vocês denominam “este ano” é um ano de comoções interiores.

Mas quem diz comoções, diz também alijamentos, reparações, revelações do que estava sob o estrado, o que estava
escondido e ocultado pela densidade do pensamento, pela densidade do corpo, a fim de mascarar ainda mais o

acesso à sua Divindade e à sua Essência.
Evidentemente, o fato de o dizer não é suficiente para liberar esse punho.
 A explicação não permite gerar a Vibração, ao menos não o suficiente. 

A Vibração não pode nascer senão pela Vibração. 
É necessário que a Vibração possa fazer explodir a matriz que os encerra, ainda uma vez, por tantos e tantos anos. 

A solução é ir para a Vibração.
Então, quando falo de Vibração, eu não falo de um ponto localizado em sua corporeidade, mesmo quando falo da

Essência no coração do seu coração.
Não vejam uma localização geográfica, mas uma localização espiritual. 

Enlaçando-se novamente, após ter desenlaçado, à sua Vibração, à sua Divindade, vocês poderão aceitar as
comoções, as revelações, de maneira muito mais leve.

E lembrem-se de que somente a Vibração pode gerar a Vibração.

***



Pergunta: se a vibração gera a vibração, podemos dizer que o amor gera o amor?
Isso é exato em Verdade e absoluto. 

Mas em toda a sua relatividade humana, isso não é verdadeiro, porque logo que vocês evocam a palavra amor, ela
se colore instantaneamente de seus amores/apegos, de seus amores/posses, de seus amores/chantagem, de seus

amores/não amores e de seus ódios.
Então, falar de amor os leva imediatamente aos meandros do seu mental e é, frequentemente, para a maior parte das

densidades que vocês são, um obstáculo.
 Uma coisa é falar, outra coisa é idealizar o amor.
E ainda outra coisa é viver a Vibração do Amor.

Vocês devem levar seus corpos a se aliviarem, não por uma decisão do seu intelecto, mas por um aumento do seu
estado vibratório.

Extenso tema que necessita, ainda uma vez, de regras de vida, alimentares, geobiológicas, emocionais, mentais. 
Mas, ao se ocuparem dos problemas mentais, geobiológicos e outros, vocês se esquecem de gerar a Vibração e seus

corpos se reforçam na densidade.
A um dado momento, quando a preparação exterior lhes parecer suficiente, convém se orientarem, de maneira muito

mais interior, para a emergência dessa Vibração.
Novamente, a Vibração é suficiente a ela mesma para gerar, abrir o seu ser interior, a Essência no coração do seu

coração.
É fundamental, antes mesmo de colocar os pés no chão em suas atividades, entrar em Vibração. 
É indispensável, regularmente, a cada dia da sua densidade, lembrarem-se da Vibração que alivia.

Muito rapidamente, ajudados pela Vibração que vem para vocês desde mais de vinte anos, vocês poderão elevar-se
em Vibração e, pouco a pouco, o que constitui a matriz da sua densidade afrouxará sua pressão, se desatará pouco a

pouco da sua Essência.
  Vocês começarão a observar, nesse momento, que vocês chegam a gerar a Vibração e que essa Vibração os alivia
verdadeiramente de todos os fardos, de todos os condicionamentos, e os aproxima da Verdade e da Essência que é,

eu o repito, Conhecimento.
Os povos que viveram essas comoções, nesse espaço que vocês chamam de Terra, mas em outros tempos bem
anteriores aos seus, que possuíam corpos de densidade idênticos aos seus, conseguiram, em um dado momento,

entrar em Vibração.
A princípio sozinhos.

E depois, em seguida, em pequenos grupos.
E em seguida, em grandes grupos.

E quando o grupo foi suficientemente importante eles perceberam que, misturando as suas vibrações, eles eram
capazes de escapar dos seus condicionamentos da carne, das vibrações pesadas e densas, que os mantinham na

ilusão, na separação.
Entrar em Vibração com muitos é fazer cair os muros da separação, que os separam uns dos outros e os impedem de

se comunicarem de outro modo do que com palavras, emoções e gestos. 
Que os têm feito esquecer a Essência do que vocês São e que lhes era permitido comunicar: o que vocês São pela

Vibração.
Hoje, após uma longa preparação energética, vibratória, espiritual, pelos anjos e também por outros, vocês têm a

faculdade e vocês terão ainda mais, em breve, a faculdade de entrar em Vibração e sentir a potência do Amor.
Quando vocês partilham as Vibrações, quando vocês se comunicam em Vibração e não mais pelas palavras, pelo
sexo, pelas emoções ou pelos gestos, é necessário que, pouco a pouco, vocês tomem o hábito, se tal for o seu

desejo, de se extraírem dessa densidade, de se conectarem ao novo espaço de vida que vem para vocês, onde não
haverá mais lugar para a densidade que vocês conhecem desde tão longo tempo. 

A melhor preparação é realmente, entrar em Vibração.

***

Pergunta: beber água cristalizada pode nos ajudar a entrar em vibração?
Há, como eu disse, numerosos pré-requisitos para o aumento da Vibração, muitas preparações, mas em nenhum

caso, elas serão suficientes para elevar a Vibração suficientemente.
Elas preparam a Vibração, podem permitir-lhes se instalarem sem muitos sofrimentos e resistências. 

Mas, em caso algum, um meio exterior, qualquer que seja, pode ser suficiente.

***

Pergunta: como, então, facilitar, no melhor, a instalação dessa vibração?
É o que tenho a intenção de lhes demonstrar, pela Vibração do Anjo que eu sou, no final da minha intervenção.

***



Pergunta: qual é a finalidade da encarnação de diferentes origens extraterrestres?
Vocês descobrem, em sua extrema densidade, hoje e desde poucos anos, que vocês podem se comunicar pelos

meios que vocês chamam de tecnológicos, ver imagens, com o conjunto do seu planeta.
Vocês passaram de uma visão extremamente limitada para uma visão um pouco menos limitada pela tecnologia. 

O seu nível de densidade os afastou da Verdade e do Absoluto.
Vocês estão voltados ao relativo e vocês estão distanciados das outras formas de vida extraterrestres, angélicas ou

elementares.
No nosso nível de Vibração, ou no nível de Vibração de alguns povos, humanos ou não, em outros espaços

vibratórios, nós somos todos conscientes, de toda eternidade, da sua existência e dos seus problemas.
Mas o distanciamento vibratório é tal que vocês não podem ter consciência de nós.

 Assim como nós não podemos, se não passarmos pelo caminho do sacrifício da condição angélica para uma
encarnação excepcional, se não pelo mecanismo de obscurecimento ou de canalização muito rara, comunicar

diretamente com a sua densidade.
Há, no entanto, algumas circunstâncias, em que os Anjos podem intervir em seus destinos, no momento de uma

comoção súbita, como um acidente, que ocorre quando o seu tempo de vida e de densidade não terminou. 
Então, sim, nesse momento, é possível rasgar a trama do tempo, a fim de alguns de nós aparecem para modificar

essa trama do tempo. 
E também no momento da transição pela morte, mas também da grande transição ligada às comoções.

As manifestações dos seus vizinhos dimensionais são autorizadas, desejadas, pois eles permitem ancorar, em sua
densidade, a nova Vibração. 

Elas os põem, nessa nova Vibração, à disposição, desde que vocês a aceitem e deixem a sua densidade.
Assim como o fruto que cai da árvore em sua dimensão, e esse fruto, segundo sua densidade, pode ser deslocado

pelo vento, pela chuva, pelos elementos, esse fruto pode vir a germinar em um lugar que pode ser muito longe
daquele em que ele caiu da árvore.

Da mesma maneira, nós podemos dizer que, de densidade em densidade, as almas humanas procuram terrenos
propícios a suas experiências.

Há numerosas moradas, há numerosos terrenos de experiências, em função do que a alma almeja em seu
movimento, em sua expansão ou em sua contração.  

Ela vai se encontrar guiada pelos caminhos vibratórios mais adaptados ao que ela vive. 
Assim, há numerosas moradas, numerosas origens, numerosas interações.

Nos tempos nem tão distantes da sua encarnação vocês não sabiam que havia várias raças sobre a Terra. 
Da mesma maneira, existem várias raças humanas muito além daquelas que vocês conhecem sobre a Terra.

Assim como existem múltiplas dimensões, algumas das quais não lhes são nem mesmo imagináveis, possíveis e que
parecem não lhes concernir, no momento.

Portanto, a resposta é que os mundos são múltiplos, as experiências são múltiplas e as vibrações são múltiplas.
Mas elas são todas dotadas e apoiadas e transportadas por uma Vibração original que tem por nome Essência e

Conhecimento.

***

Pergunta: em alguns dos nossos ensinamentos falamos de uma forma de hierarquia entre Anjos e
Arcanjos... Isso corresponde a uma realidade vibratória?

Visto do ponto de vista da sua densidade, isso é verdade.
Mas não esqueça nunca de que no seu ponto de vista, no nível da sua densidade, nada é absoluto e tudo é relativo.

Do seu ponto de vista de densidade, e em certo nível de percepção, as classes e hierarquias que lhes tem sido
comunicadas são reais. 

Elas são função das atribuições angélicas, das vibrações angélicas e do seu impacto em sua densidade.
De um ponto de vista absoluto, entretanto, nós somos o povo dos Anjos, o povo não nascido nesta dimensão.

Nós somos o povo dos Viventes de toda Eternidade.
Nossa realidade está muito mais próxima do Absoluto do que a sua realidade.

Então, da mesma maneira que vocês têm enumerado os planos de consciência e de existência, existem planos de
consciência e de existência diferentes para cada posição do Anjo, mais ligados no sentido da orientação da Vibração

do Anjo considerados como as atribuições formais tais como elas têm sido descritas nesta humanidade.

***

Pergunta: o que você chama de orientação da Vibração e como isso se manifesta?
Entendo por orientação da Vibração no Anjo o sentido da missão que tem sido muito comentada desde muito tempo e

sobre o que eu não vou retornar.



***

Pergunta: o que vocês chamam de "Vibração de origem" corresponde ao que nós chamamos de Fonte, o
Pai?

A Fonte é a origem da Vibração. 
Ela é a Vibração. 

Mas a Vibração não é só a Fonte. 
A Vibração está em toda parte, mesmo muito distanciada da Fonte. 

O Pai emite a Vibração.
A Mãe recebe a Vibração. 

A Vibração é algo que está além de uma localização, de uma definição, qualquer que seja na sua densidade ou em
suas estruturas energéticas.

Ela não está localizada em um lugar, em um chakra, em um circuito energético.
A Vibração é o que participa do conjunto das suas estruturas.

Enquanto a Vibração percorrer um circuito, enquanto a Vibração percorrer e ativar um chakra, isso não é a Vibração.
Ela está já densificada, ela está já diferenciada e não mais relacionada com o Absoluto.

A Vibração poderia ser comparada ao que ocorre em sua corporeidade quando o despertar do que vocês têm
chamado de Kundalini é total e a sua alma é liberada e pode sair desta densidade.

Isto está bem longe de uma Vibração localizada em um lugar, mas bem mais uma Vibração sincrônica e total do
conjunto da sua corporeidade e dos componentes sutis da sua alma.

Os dois estando em ressonância e permitindo ao mesmo tempo sua fusão e sua separação.

***

Pergunta: não é necessário, todavia, encarnar profundamente antes de poder  alijar-se?
No seu caminho humano, e nos seus programas de evolução, é a experiência que vocês escolheram e que está

conforme com este plano de manifestação.
É necessário que a Essência no coração do seu coração esteja extremamente comprimida pela sua densidade (e,

portanto, corresponde efetivamente a uma encarnação a mais total) a fim de poder se apoiar neste plano de
densidade vibratória para ir enlaçar-se em uma outra realidade.

E, portanto, o peso é o caminho.
Mas a um dado momento, e em particular durante as comoções, (transformações, perdas e, com mais razão,

comoções planetárias, solares, cósmicas), nesse momento as regras mudam.
Pois vocês chegaram ao fim do fim.

É necessário desenlaçar e enlaçar a Vibração.
Mais uma vez, o que eu lhes digo não são senão palavras.

Mas, infelizmente, vocês não podem apreender senão com seu cérebro, com seus sentimentos ou suas emoções, as
minhas palavras, que lhes falam de algo que se tem chamado de Vibração, mas que não pode ser presa pelos

conceitos ou palavras.
Pois, quando ela é apreendida dessa maneira, essa vibração, ela já não é mais a Vibração.

***

Pergunta: por que os homens, em seguida, seguiram este caminho, para quê?
Porque isso foi, em um dado momento, sua escolha de experiências, a título coletivo e a título individual, e o Amor

que anima os universos e os mundos necessita da liberdade a mais total, mesmo no erro.
O que não quer dizer que a encarnação seja um erro. 

Para nós, Anjos, a encarnação é um espaço de vida e de experiências que não pode nos concernir.
Alguns de nós a concebem a despeito da tristeza.

Outros ainda em uma total indiferença porque a sua Vibração os chama a outras tarefas.
Mas, novamente, a palavra mestre dessa escolha é liberdade. 

Vocês são livres de se privarem da liberdade.
Mas vocês são livres também de querer recobrar a liberdade, em função, certamente, de ciclos precisos que lhes
permitem, a um dado momento (ao qual vocês chegaram agora), poder reatar com sua Essência e sua Divindade.

Haverá tempo agora para entrar em Vibração.
Então, almas humanas, o Anjo lhes traz esta noite essa Vibração, pois ela é bem superior às palavras e mesmo aos

pensamentos. 
A Vibração é ausência de pensamento e ausência de tudo o que não é dela mesma.



... (JOFIEL dá aos participantes uma Efusão de Energia)

Eu lhes digo até breve e eu lhes deixo a Vibração.

... (JOFIEL dá aos participantes uma Efusão de Energia)

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=197

10 de abril de 2008

***

Tradução para o português: Ligia Borges

***

Edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=197


Eu sou Jophiel, Anjo.
Bem-vindos neste espaço.

Este é um espaço de comunicação e eu gostaria nesta noite de lhes falar sobre comunicação. Assim, por
vibração, eu me abaixo à sua vibração a fim de me exprimir pelas palavras. Palavras que vocês captam e que
vocês integram e interpretam.

A comunicação em seus espaços encarnados passa pelas palavras e pelos sinais. As palavras e os sinais são
as vibrações que sua esfera mental deve decodificar, integrar, a fim de traduzir uma significação que lhes é
própria.

Não existe nenhum meio por esses vieses aí, isto é os sinais e as palavras, de estarem seguros e certos que a
pessoa que recebe, de uma maneira ou de outra, esses sinais e essas palavras estão em comunicação com
vocês.

Em resumo, a comunicação que vocês emitem não é necessariamente a comunicação que chega no
nível do receptor. Há então uma distância entre o emissor e o receptor em sua dimensão. 

A comunicação, sobre os planos angélicos, ou nos espaços multidimensionais liberados da pressão de suas
encarnações, não passa absolutamente pelos mesmos vieses. Há comunicação em nossos
espaços a partir do momento em que há comunhão. Comunhão quer dizer
comungar, quer dizer estar seguro do mesmo comprimento de ondas e, portanto,
seguro dos mesmos significantes, o que está longe de ser o caso pelas palavras e os sinais.

As palavras e os sinais que vocês emitem não são jamais, eu disse jamais,
percebidas tais como são emitidas, mas percebidas unicamente da maneira como
vocês as receberam. A maneira como vocês as receberam depende tanto de seu nível de
compreensão, como do que há em vocês, em relação ao que vocês mesmos pensam, ao que vocês sentem,
sobre essas palavras e esses sinais que foram emitidos.

Assim, a simples palavra Amor.

Quando vocês dizem que vocês amam alguém e quando lhes comunicam esse amor, o que há no outro, que
recebe esse amor?
Vocês têm os mesmos valores no nível das definições, no nível das compreensões, no nível das ações e no
nível das sensações? Absolutamente não.

JOFIEL - 25 de abril de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-g2tjpEh2Oag/UWnONRyYhrI/AAAAAAAAAz0/zAAdVEP4kyo/s1600/000Chakracardaco.JPG


Não pode haver portanto, através de sua comunicação, comunhão de qualquer espécie. A única comunicação
eficaz seria uma comunicação que não passaria pelas palavras e os sinais, mas passaria unicamente pela
vibração pois a vibração é conhecimento e comunhão.
Não pode haver comunicação. Há necessariamente, em sua dimensão, dualidade. Contida em sua
corporeidade e em seu mundo que evolui segundo as leis da dualidade.

A partir do momento em que vocês penetram esferas dimensionais mais etéreas, mais sutis, a comunicação
torna-se comunhão, ela é então realmente comunicação já que ela não depende nem das
palavras, é claro, e muito menos dos sinais, mas unicamente da radiação e
portanto da vibração.
Assim, vocês empregam uma comunicação que não corresponde absolutamente ao que vocês desejam
comunicar pois o que vocês comunicam não é senão reflexo de seu interior. E, mesmo na comunicação entre
duas pessoas, e não a que se dirige a um grupo de pessoas, a coisa é então complexa, pois vocês comunicam
um sentimento, uma ideia, uma palavra que não tem, de modo nenhum, o mesmo conteúdo para aquele que
recebe o que vocês emitem.

Assim não pode haver comunicação. Há simpatia, ressonância, em certos casos, onde as palavras ou os sinais
vão corresponder, para os dois, a mesma vibração.

Tentem pronunciar a palavra amor. O que vocês sentem em vocês? Alguma coisa, não é?
Por outro lado se vocês pronunciam a palavra amor e vocês dizem a alguém que vocês o amam, ele vai
receber a mesma coisa?
Certamente não.

Para vocês, o amor é talvez posse, para outro o amor é talvez liberdade. Quando vocês se comunicam de
amor, pelo amor e para o amor, o que há em seu conteúdo?
Esse conteúdo é profundamente diferente segundo seu nível vibratório e seu nível de consciência.

No nível pessoal, no nível ligado ao ego, vocês irão comunicar algo que é do domínio da posse, da
possessividade e da ausência de liberdade. Isso explica porque, muitas vezes, as comunicações que vocês
emitem pelos sons e pelos sinais são fenômenos totalmente distorcidos, mesmo quando o outro lhes diz que
os compreenderam através de um discurso, cada palavra que vocês pronunciaram é
interpretada em função do próprio filtro da consciência daquele que recebeu a
informação.
O exemplo é ainda mais flagrante no nível dos sinais: você está na rua, você dá uma piscada de olho, o outro
pode receber isso como um convite a se reunir com você em espaços mais privados e íntimos, enquanto que
você mesmo só emitiu uma piscada de olho para dizer bom dia ou então um cisco entrou em seu olho e você
piscou o olho para eliminar o cisco.

Vocês vejam que é muito difícil em seu espaço dual compreender e assimilar a comunicação como um espaço
de trocas. Trata-se muitas vezes de um espaço monodirecional onde um emite e o outro recebe mas, em
nenhum caso, o que é emitido corresponde ao que é recebido. O fenômeno de
concordância é excessivamente raro mesmo quando há acordo vibratório.
A comunicação deve se fazer, nesses casos aí, de maneira diferente. Se vocês acederem aos espaços de
consciência muito mais expandidos e desembaraçados, qualquer parte, dessa dualidade que os veste de seus
pesos e suas encarnações, é conveniente passar não pelas palavras, mas pela vibração. Vocês me dirão que a
vibração pode também se enganar.
E não, eu já intervim sobre a qualidade da vibração.

Em nenhum momento a vibração pode induzi-los a erro e não pode enganá-los. Não em relação a suas próprias
percepções mas sobretudo em relação ao que é emitido pelo outro.

Imagine que alguém emite a vibração do amor, que você não conheça essa vibração, em nenhum caso essa
vibração poderá vir atingir alguma coisa que não é o amor e fazer ressoar alguma coisa que não é o amor.
Vocês não podem senão dizer “eu não conheço essa vibração, ela não evoca nada em mim”. Mas em
nenhum caso o amor não pode dar uma vibração de ódio para aquele que a recebe.

A vibração é portanto linguagem universal.
A vibração, a radiação é algo que tende a substituir, como vocês o verão proximamente, em outros estados de
vida ou outros estados dimensionais, em que a palavra não tem mais curso e onde os sinais são os mesmos
para todo o mundo.

Não há acordo sobre os sinais, em sua dualidade, exceto em certas confrarias em que o sinal é meio de
reconhecimento. Não meio de comunicação, mas meio de reconhecimento, de afiliação a uma mesma filiação.
Por exemplo, as saudações iniciáticas. Por exemplo as saudações que existem dentro de certas
confederações galácticas, que permitem, além das palavras, a verdadeira associação vibratória, pela radiação
do sinal, a uma mesma ordem ou a uma mesma filiação.



Assim, sua comunicação está então falsificada.
Numerosas entidades que têm vindo compartilhar com vocês pelas palavras lhes têm dito sempre que o mais
importante na não eram as palavras, mas o trabalho vibratório empreendido através das palavras e através da
presença. Vocês devem compreender isso.

Apesar dos grandes preceitos que vocês têm realizado sobre a comunicação em sua humanidade, vocês têm
a impressão de comunicar. Vocês estão em uma era que se aproxima a grandes passos,
que é chamada era da comunicação ou era de Aquário e vocês se esquecem que
a comunicação é uma comunhão.
Comunicar torna-se para vocês exprimir seu interior e expor também ao outro o que vocês pensam ser seus
defeitos e suas qualidades. Mas em nenhum caso trata-se de comunicação. 
Trata-se de uma forma degradada do que nós chamamos, nós Anjos, um julgamento e, um
julgamento os distancia da vibração.

O julgamento é algo que os faz colocar afirmações que vão distanciá-los totalmente da vibração que vocês
procuram. Ainda mais quando vocês falam de Amor e de Luz. É muito importante
assimilar isso no nível de suas estruturas mentais e emocionais.
A comunicação é, de qualquer maneira, inteiramente distorcida em seus espaços porque a comunicação é
unicamente função de seus desejos. Eu não falo mesmo das possibilidades conscientes de manipulação
através da comunicação.

Querer fazer crer ou querer fazer o outro ouvir o que ele quer ouvir para fazê-lo aderir à alguma
coisa, trata-se também do que vocês chamam comunicação. Essa comunicação consiste em fazer
aderir e não comunicar.

A comunicação não pode existir realmente e concretamente senão através da
vibração ou da radiação emitida pelo coração.A vibração ou a radiação emitida pelos sons,
pela palavra, pelos sinais, não pode senão induzir em erro aquele que recebe essa informação. Não há
comunicação, há informação, mas informação falsificada em função da própria
experiência daquele que recebe. 
Vocês não podem nunca, mesmo em uma relação entre duas pessoas, através de seu plano de realidade,
experimentar a comunicação real.

A comunicação, como eu a mostrei ao meu canal, através da comunhão com um animal, é a mesma na
comunhão com um Anjo, mas esta forma especial de comunicação não pode se exprimir através de palavras.

Quando eu desço à sua vibração, eu posso tomar emprestado os circuitos do cérebro para me exprimir em
palavras. Coisa que um animal não pode fazer. E contudo ele comunica. Ele comunica seu estado de ser. Não
há nenhuma distorção, pois isso não passa pelos sons, não passa pelos sinais, mas passa pela radiação e pela
vibração.

E a radiação e a vibração da comunicação não podem existir senão no nível do coração.

Ora, sua comunicação em seu mundo dual e encarnado, hoje e sempre, passa preferencialmente pelo quê?
Pela zona da garganta que vocês chamam Vushuda Chacra. Essa comunicação aí não é comunicação, ela é
influência sobre o outro. A verdadeira comunicação, vocês compreenderam, só pode se
fazer pelo coração.
Que dizer da comunicação sexual que é também uma forma de comunicação pelo sinal que dispara, no estado
humano, fenômenos particulares que podem se assemelhar aos fenômenos extremos descritos nos
fenômenos mais espirituais. No entanto, mesmo em caso de concordância entre os parceiros, não se trata de
uma comunicação. Às vezes, isso pode tocar a comunhão, mas é extremamente raro, admitam.

Aí novamente, essa comunicação da esfera sexual é uma colocação em relação ao que é destinado a fazê-los
experimentar, em caso de acordo vibratório, fenômenos às vezes fusionais, às vezes entusiásticos, às vezes
conflituosos, mas que, de qualquer maneira, os distancia da comunicação de coração a coração.

O problema é que o ser humano, que se exprime pela garganta ou que se exprime pelos órgãos genitais, tem a
impressão de que isso vem do coração, mas isso não vem jamais do coração. Isso vem sempre do ego e
portanto do que vocês chamam de terceiro chacra.

Vocês exprimem seus desejos, suas emoções, através da esfera sexual ou da expressão verbal, através da
manifestação das emoções que não têm, mais uma vez, absolutamente nada a ver com o que se passa com a
radiação do coração.

Dito de outra forma, sua comunicação está poluída por seus pensamentos, por seus interesses, por
seus desejos enquanto que a verdadeira comunicação, lembro-os, é comunhão.
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A comunhão não tem nada a fazer dos desejos pessoais. A comunhão é um ato espontâneo que
ocorre nos estados multidimensionais, de maneira espontânea. 

Quando duas almas se encontram, desprovidas dos corpos, elas comungam, elas são uma relação, elas
se interpenetram em toda liberdade para comungar e comunicar seu estado de ser.

Enquanto que suas comunhões, que vocês chamam de comunhão, suas comunicações, que vocês chamam
de comunicação, não são senão meios primários e distorcidos de estar em relação, pois entrar em relação é
algo que está ligado à magia do homem em encarnação.

Eu os incito a desenvolver modos diferentes daqueles que vocês utilizam atualmente para aproximá-los, o mais
perto, da verdadeira comunicação e da verdadeira comunhão. Para isso vocês devem tentar se comunicar com
consciências que não têm palavras e sinais.

Quais são os seres ou os reinos, em sua encarnação, que lhes é aberto se aproximar para entrar em
comunhão?
O primeiro desses reinos é, evidentemente, o reino vegetal e em particular as árvores porque elas não podem
se comunicar pelos sinais, exceto os sinais ligados às estações. Mas os sinais diretos de comunicação com
vocês não podem apelar aos movimentos. E mesmo essa comunicação não pode passar pelas palavras, ela
não pode então se estabelecer senão pela vibração e pela radiação.

A radiância elétrica e magnética da árvore, a partir do momento em que você coloca seu olhar sobre a árvore, a
partir do momento em que você exerce sua concentração sobre a árvore, vai lhes mostrar que a árvore reage a
esse efeito de entrar em comunicação. A vibração que vai então ser emitida pela árvore é uma vibração real de
comunicação e de radiação e então comunhão.

É o mesmo para o reino animal em uma menor medida pois ele tem à sua disposição os sinais, mesmo se não
tem a palavra. Uma atitude pode ser agressiva ou ao contrário acolhedora para um animal doméstico.

Mas, de qualquer maneira, além dos sinais relacionados à emoção do animal, é importante compreender que
ele pode se comunicar além das palavras que vocês emitem, pela vibração.

É necessário compreender por isso que sendo o reino mais evoluído da criação na dualidade, nesse mundo
vibratório de terceira dimensão, como vocês chamam, lhes é lícito usar da comunicação, tal como vocês
chamam, para entrar em relação com seus semelhantes pelos sinais, pelas palavras, pela escrita.

Mas isso é uma traição, de algum modo, em relação à vibração e a radiação do coração que é a verdadeira
comunicação. Então, isto é o mesmo em todas as suas relações.

E o que dizer das relações em casal ?
É claro, isso explica que a comunicação estando falsificada desde o início, porque inexistente, evidentemente
que configura toda a relação de dois indivíduos que, exceto em caso excepcional, terminará sempre por uma
ruptura dessa relação porque, a um dado momento ou outro, vocês não podem mais compreender ou aceitar o
que o outro diz, ou o que ele lhes tem supostamente comunicado.

Há então ruptura porque não houve comunicação e não houve amor. Quando há amor e comunhão não pode
haver ruptura. Ora, todas as coisas, vocês o sabem de modo formal, acabam sempre por rupturas neste
mundo, quaisquer que sejam.

Vocês devem compreender e admitir que a comunicação real, aquela que é eterna, só pode passar
pelo coração e para passar pelo coração é necessário abster-se de palavras, sinais e escrituras.

É necessário também obrigar-se a limitar os modos de comunicação de natureza privilegiada que se tornariam
extensivos, como a sexualidade, porque, naquele momento, vocês se distanciam da verdadeira comunhão e da
verdadeira comunicação.

Eis as palavras que eu tinha vontade de lhes dizer em relação a essa vibração, esse conhecimento e,
sobretudo, em relação à comunicação.

Agora vocês podem falar e exprimir sobre o que vocês ouviram ou se vocês quiserem mais esclarecimentos
em relação a essa vibração que é a comunicação do coração.

Pergunta: a criatividade artística é uma forma de comunicação onde a cor, em particular, permite
comunicar ...
Pode permitir exprimir e não comunicar ou comunicar-se com você mesmo na arte sob a forma de cores.

Um artista, o que vocês chamam um artista, que trabalha nos ateliers da criação do universo, e que está ligado
a essa fonte de criação do universo, que exprime uma cor por meio de um quadro, assim como figurando um
objeto ou em uma cor abstrata não ligada a uma forma, por exemplo, vai exprimir um conteúdo.

Esse conteúdo já passou pela mão do artista e por suas próprias concepções da criatividade da cor, da forma
e do movimento. Ele exprime, ele torna visível o que está em seu interior em seu pensamento ou sua emoção.
Ele fixa então sobre um suporte e isso é a mesma coisa para todas as artes (exceto para a música que é
profundamente diferente quanto à origem).



Quando vocês colocam uma cor sobre uma folha, para vocês, isso vai representar certas coisas. Por outro lado
aquele a quem vocês dão a ver essa cor não vai sentir a mesma coisa. Ele pode sentir eventualmente a alegria,
a tristeza que você configurou ao aplicar essa cor. Mas, em nenhum caso, o que vocês vão gerar naquele que
olha é a mesma coisa que vocês emitiram.

Aí mais uma vez a comunicação está distorcida, pois ela não corresponde a uma comunicação mas a uma
expressão que é dada a ver, dada a sentir, mas que não corresponde absolutamente a uma
comunicação.
Pergunta: você pode nos falar sobre o que exprime cada cor?
Cada uma das cores, seria muito longo. A cor é o que? A cor é uma especificação do movimento da luz. A cor
é uma orientação da luz. A cor remete a uma aplicação, a um movimento preciso.

Uma cor é o que é dado a ver, mas também além do que é dado a ver e dado a sentir. Eu não falo da cor de
um pintor, mas da cor a mais autêntica, perfeitamente definida, monocromática.

A cor é um elemento vibratório que vai ser captado mas, antes de ser captado por sua consciência,
reconhecida diretamente por seus corpos e portanto por suas células vivas de terceira dimensão.

Uma determinada cor, mesmo o preto mais absoluto, possui um efeito sobre as células. E aí eu não falo da luz
da cor, mas de uma cor precisa, uma cor material. Mas mesmo essa cor material é a encarnação de uma
especificidade da luz. Isso é muito importante de assimilar.

A linguagem das cores é a linguagem da luz. Toda vibração nas nossas dimensões é uma cor
antes de ser um sentido, antes mesmo de ser uma vibração, ela é uma cor que não é vista pelos olhos, mas
uma cor que é vista pela alma.

Cada cor exprime e comunica. A comunicação pela cor, nos mundos multidimensionais, é a regra, tanto nas
dimensões que vocês chamariam muito baixas, como nas dimensões mais etéreas nas dimensões
extremamente elevadas.

A cor é a base da luz e da comunicação. Então, alguns artistas religados aos ateliers da criação,
evidentemente, vão exprimir pela cor um certo número de coisas a partir dos mundos superiores, mas sempre
filtradas por suas próprias pessoas mesmo que seja, como vocês dizem, transparente.

E aquele que recebe a informação depositada sobre um quadro ou sobre
qualquer outra coisa dessa cor vai também, por sua vez, filtrar a cor. Há então dois
filtros e portanto, de algum modo, uma distorção. Somente a luz não pode ser distorcida, mas a percepção da
luz, ela, é distorcida.

Mas há um vínculo surpreendente, eu diria, entre a luz, no sentido mais absoluto, e a cor. Essa ligação está
associada à intenção da luz em sua especificação de cor.

Pergunta: Você poderia ilustrar isso, tendo uma cor como o azul?
O azul exprime a paz mas o azul não é único. Existe uma multidão de azuis que alguns dos quais vocês não
podem perceber visualmente ou vibratoriamente.

Existem azuis de dimensões superiores que são harmônicas de seu azul o mais puro, que seus olhos não
podem perceber e que seu coração não pode sentir. A vibração do azul monocromático se exprime sobre uma
certa gama vibratória. O azul é pacificador, isto quer dizer que no nível celular, uma célula que capta o azul fica
em equilíbrio.

O coração desacelera, suas emoções se acalmam. O azul é pacificador. Essa é a ação geral. Mas alguém que
seria colocado na vibração da cor azul poderia se sentir agredido ou agressivo com o azul. Assim, a ação do
azul, que é perfeitamente definida através de seu lado pacificador, pode exercer uma atividade inversa sobre
alguns seres humanos.

Isso está ligado à distorção do sentido do azul porque não há comunicação, porque vocês observam a cor
pelos olhos. As células recebem a vibração da cor sem intervenção consciente de sua parte. Por outro lado,
sua personalidade também capta a cor e a interpretação que ela vai fazer, em termos de comportamento, em
termos de emoções, em termos de ações, é profundamente diferente de acordo com a alma que é
atravessada pela cor e a personalidade ainda mais.

Então, é agradável definir certas propriedades ou cores pois elas são reais em seu mundo, mas lembrem-se
de que toda cor, quão bela ela seja, não é senão uma parcela da luz e não reflete senão a intenção da luz
nessa orientação precisa.

Em resumo nós podemos dizer que a cor nos distancia da luz. A cor os faz sentir. A cor tem efeitos no nível
celular que não é o fato da luz. É profundamente diferente. A cor vai então orientar suas células, seu mental,
suas emoções, sua visão, para uma especificidade da qual vocês extraíram as regras gerais que são as leis da
cor. Vocês têm três grandes seres que escreveram sobre a cor nos séculos passados.

Eu os remeto, se vocês quiserem aprofundar isso de maneira autêntica, antes mesmo do aparecimento das



leis físicas da luz, a um livro magistral que foi escrito há dois séculos que se chama “o Tratado das Cores” de
um certo senhor Goethe, que exprime perfeitamente a diferença entre a luz e a cor. Essa obra magistral, que foi
ditada por um outro anjo, corresponde totalmente à realidade da luz em todas as dimensões e da cor também.

Pergunta: por que podemos ser atraídos ou repelidos por uma determinada cor?
Você é atraído ou repelido por uma cor em função daquelas que faltam ou daquelas que são necessárias a sua
evolução. Às vezes, vocês são também atraídos por algo que os prejudica, da mesma maneira que vocês
comem alimentos que os prejudicam.

Esse é um domínio extremamente difícil. A cor, lembrem-se, é uma especificidade precisa da luz, mas ela não
é a luz. É melhor ser atraído pela luz. É melhor ver a luz como desprovida de cor,
isto é, integrando todas as cores. A luz é de fato a integração de todas as possibilidades da luz e
portanto a integração de todas as cores.

Pergunta: é por isso que o arco-íris fascina tanto os seres humanos?
É a refração da luz através do prisma de água, a realidade do espectro que vocês chamam arco-íris. Ele
representa a decomposição da luz primordial segundo o espectro colorido que lhes é acessível nesta
dimensão.

Ele é então o reflexo, tal como seu nome indica, das cores que os conectam à luz.
O arco-íris, além da cor material é uma cor imaterial. E está então mais próximo da luz autêntica. O arco-íris que
lhes é dado a ver é uma decomposição da luz que vocês chamam monocromática e portanto uma
decomposição, em sua dimensão, da luz original. Não estando encarnada em uma forma ou um objeto ou um
ser, está mais próximo da autenticidade da luz.

Pergunta: você poderia explicar por que, em suas palavras, "a cor se refere a um movimento
específico"?
Os movimentos foram definidos há muitos séculos, mesmo a milênios, através dos movimentos da energia, os
movimentos da vida. Assim, por exemplo, o vermelho é o nascimento da vida. O laranja, a segunda cor do arco-
íris, é o desenvolvimento da vida. O amarelo é a implementação e a superficialidade da vida. O verde é
equilíbrio. O azul é a paz. O violeta é a espiritualidade. E o branco é o reflexo da luz total. O preto sendo
definido como a ausência dessa luz.

Pergunta: você tem alguma informação sobre o universo da cor em relação ao cristal?
O mundo do cristal é a densificação extrema dos mundos da luz. Ele está no nível mais baixo, mas contudo ele
carrega em si a semente de todas as possibilidades. O cristal é a concretização, a realização da luz. Ele é sem
dúvida uma cor material, encarnada, mas ele carrega em si o arquétipo da cor ligada à luz, traduzido em fato em
seu mundo.

Assim, as cores de que falei eram as cores interiores e não exteriores, vocês compreenderam, na densificação
que se faz em seu mundo, em sua dimensão, através das diferentes cores que não são cores luz, mas cores
encarnadas.

Assim, eu só darei um exemplo porque existem milhares, o vermelho, a luz vermelha que é impulso de vida, vai
dar na matéria o sangue (o que anima a vida).

No nível das pedras, as pedras vermelhas não estão no retorno à luz de cor vermelha. O que vocês veem em
vermelho na matéria por meio, não da cor luz vermelha, mas em sua encarnação, a cor matéria vermelha, é o
reflexo do verde.

Não há correspondência nem equivalência entre a cor de luz e a cor da matéria.

Em resumo a cor material tem um efeito, evidentemente, sobre vocês, mas muito menos intenso do que a luz
interior colorida que vocês podem gerar. Mas também é necessário compreender que um material vermelho,
que alguns veem sob a forma mineral ou do sangue, oculta uma cor que é, neste caso, o verde.

http://2.bp.blogspot.com/-5JPqPt3D99E/T--yKYBfeqI/AAAAAAAAOr4/j0rabn5Yz1U/s1600/Goethe-TraiteCouleurs.jpg


É o mesmo para todos os materiais de cor. Isso quer dizer que depois de sua passagem em encarnação as
luzes da cor são transformadas. Tudo se resume nesta frase: a cor da luz, se encarnando, vai lhes
esconder sua origem e se revelar aos seus olhos e seus sentidos por uma outra
cor. 

Isso está ligado ao princípio de inversão correspondente à encarnação e à
passagem de uma dimensão à outra. Após essa reversão há uma inversão da gama colorida. Essa
inversão se faz a partir do eixo central que é o espectro médio que vocês chamam o verde. Invertendo-se, há
uma modificação essencial das cores quando passam em encarnação.

Pergunta: O que causa essa mudança?
A reversão ocorre em ambos os sentidos. A reversão não é simplesmente uma inversão alto/baixo. É antes
toda uma reversão ligada à especificidade de sua encarnação que é a dualidade, não entre o alto e o baixo,
mas entre a esquerda e a direita.

Há então uma dupla reversão: alto/baixo e direita/esquerda. Mas também, o que é mais difícil de compreender,
entre a frente e atrás, no sentido do decurso do tempo. Mas isso é muito mais complexo para assimilar em sua
dimensão.

Retenham simplesmente que a cor, ao se encarnar, se inverte, mas essa inversão não se faz
unicamente nesse sentido, mas também em um outro sentido. O que vai resultar, não em uma
permutação das cores, mas em uma alquimia das cores.

Pergunta: existe uma cor que favorece a comunicação pelo coração?
O verde e o rosa. Por quê? O verde, material, é a cor do equilíbrio. O rosa, nós o vimos, é a cor da inspiração e
da criatividade.

O eixo central da reversão é o verde em luz e o vermelho em matéria. A mistura das duas cores lhes restitui ao
eixo central de sua própria reversão ligada a sua encarnação.

Assim, visualizar, pensar e imaginar uma luz de cor verde, em torno de uma cor rosa, é o meio de privilegiar e
desenvolver a comunicação real.

Pergunta: vestir roupas dessa cor ou ter em frente aos olhos objetos dessa cor pode ajudar a
acessar esta comunicação real?
Não. 

Necessitaria que as duas cores estivessem em uma apresentação especial com o verde no exterior de o rosa
no interior. Isso pode ser por exemplo por uma camisa de cor verde com uma roupa de baixo rosa. Isso é
dificilmente realizável.

Vocês têm no entanto os minerais, o que não é meu domínio, que corresponde a este arranjo. Mas vocês
podem visualizar de início o rosa e quando o rosa se estabiliza em sua tela mental vocês fazem o verde
aparecer no exterior.

Minha vibração, eu mesmo, é a do dourado que é a especificidade de minha radiação de alma, isto é, se eu
tenho uma alma. Eu traduzo isso em palavras para vocês. A vibração de minha luminescência está no dourado.

Pergunta: Você poderia nos dar a cada um de nós a vibração da nossa própria luminescência?
Não importa. Isso não teria absolutamente nenhuma utilidade.

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

Para concluir minha intervenção em seu espaço, eu proponho fechar os olhos e acolher minha vibração em
meu amarelo dourado.

... (Efusão de energia) ...

Mensagem do ARCANJO JOPHIEL no site francês:
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Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada
Arcanjo Regente de 2008 - Ano da Confrontação

~ Turbulências no Corpo Físico e no Corpo Planetário ~

Eu sou JOFIEL, Anjo do Conhecimento e da Luz.
Queridos amigos humanos, eu venho a vocês para completar uma série de conhecimentos que visam explicar
alguns processos no interior do seu ser, no interior do seu corpo físico, mas também no interior do corpo físico

do planeta.
O que eu vou explicar não recorre à inteligência da sua cabeça, mas à inteligência do seu coração.

Não há necessidade de penetrar nos funcionamentos e nos mecanismos íntimos e particularmente complexos
para observar, compreender e assimilar o que acontece no interior dos seus corpos e no interior do corpo

planetário.
Lembrem-se, durante a minha primeira vinda, eu insisti sobre o ano que vocês vivem como o ano das

turbulências, o ano das grandes transformações onde as escolhas que foram feitas e declaradas devem ser
levadas agora à realização e à concretização em sua vida encarnada, se tal for o seu desejo.

Como vocês podem ver, as turbulências atingem setores extremamente específicos no nível do seu planeta.
O que atinge o seu planeta atinge também o seu ser interior, da mesma maneira, com a mesma intensidade.

Há crise da energia.
Em vocês também se vive esta crise da energia que os faz passar por variações de afluxo e de refluxo da

energia nos seus corpos, propiciando-lhes, por períodos muito curtos, instantes de plenitude e instantes de
vazio que se sucedem e que são, às vezes, extremamente estressantes para a sua consciência do ser

encarnado.
Quem diz afluxo e refluxo da energia, diz também acúmulo e liberação de energia, a um dado momento e em

um dado local.
Os locais que afetam o seu planeta nas liberações da energia e nas concentrações da energia não ocorrem ao

acaso.
Eles não ocorrem tampouco em função de alguns elementos precisos e pontuais e recentes da sua história,
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mas remontam a algo muito mais antigo.
Então, muitas vezes, vocês não encontram a linha diretriz que lhes permite explicar por que tal local, em tal

momento, varia em energia.
A explicação não está em uma linearidade causal, mas preferencialmente em relação à história muito antiga do

seu planeta.

*** 

Lembrem-se: o que vocês observam no exterior é observado também, de maneira perfeitamente sincrônica, no
interior.

Dessa maneira, para retomar os elementos climáticos, inicialmente, que afetam (e que irão afetar cada vez mais
nos próximos dias e nas próximas semanas) este planeta, é preciso compreender que o afluxo maciço da

energia vai corresponder a uma mobilização, e quem diz mobilização diz movimento do Ar seguido pela Água
e, enfim, seguido pela Terra.

O Fogo, ele, sendo o Elemento purificador, apenas irá intervir em momentos diferentes e em locais diferentes
daqueles que são afetados nesse momento pelos Elementos.

Como vocês irão notar, a intensidade dos Elementos nesse momento não é comparável a essas catástrofes
que vocês conheceram em um passado relativamente recente.

Então, as regiões que são afetadas correspondem à zona do plexo solar no seu corpo.
O seu plexo solar que, eu os lembro, em sua cor energética é o amarelo.

E, portanto, os povos que são afetados são os povos amarelos, em um primeiro momento.
O Elemento Ar, seguido pelo Elemento Fogo e, enfim, pelo Elemento Terra, manifestam-se segundo uma

lógica inevitável.
No seu corpo manifestam-se as mesmas coisas.

O amarelo corresponde ao plexo solar, mas também ao baço que é o órgão que distribui a energia no seu
corpo.

Existem modificações extremamente importantes vivenciadas no seu corpo no nível do baço e do plexo solar.
O plexo solar está ligado à sua 3ª Dimensão de encarnação e que deve permitir o nascimento de Dimensões,

como vocês sabem disso, muito mais etéreas.

***
 

Não pode ali haver nascimento e acesso a outras Dimensões se o amarelo não estiver purificado.
Não vejam aí um jogo da mente, pois, depois do amarelo, outros povos, outras instâncias serão afetadas por

sua vez.
O amarelo está ligado à distribuição, à circulação, mas também à nutrição.

Paralelamente às zonas onde vivem os povos amarelos, desorganiza-se toda a logística dos seus transportes
de alimentos e de suas cadeias alimentares e, desta vez, não somente para os amarelos, mas para tudo o que

vocês chamam de diferentes raças em encarnação nesta humanidade.
O amarelo também está ligado ao dinheiro, não ao material, mas à circulação do dinheiro.

O que serve para vocês como meio de troca tornou-se, há muito tempo, um meio de pressão e não mais um
meio de troca.

Em razão da força e da pressão através do que era destinado a circular e não a estagnar, apronta-se uma
parada repentina no seu planeta deste elemento que vocês chamam de dinheiro.

NOTA: “No dia 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers - tradicional banco de investimento estadunidense - anunciou
sua falência. Não houve socorro.”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess%C3%A3o
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696

O colapso do próprio valor do dinheiro é a consequência, no nível coletivo, dos valores sobre os quais vocês
construíram suas vidas, de maneira geral, nesta encarnação e nesta humanidade.

Em um segundo momento, que não é dentro de alguns anos, mas, eu repito, dentro de algumas semanas, virá
o fogo.

O que é o fogo?
O fogo é o elemento que desencadeia a raiva.

O fogo é dito devastador, ele queima, ele transforma, ele muda o estado.
Naquele momento, os povos que serão afetados será o povo vermelho.

O que é o povo vermelho?
O povo vermelho era o povo que vivia na Terra americana.

Em breve, muito em breve, o fogo vai tomar conta dos povos que vivem nesses países.
O elemento será, evidentemente, um elemento profundamente destruidor que virá corromper, mas, ao mesmo

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess�o


tempo, reparar o que pode sê-lo e queimar o que não pode ser reparado.
Ao fogo irá se juntar, evidentemente, o ar que é o elemento que permite ao fogo avançar.

E a terra também, nesse nível, irá reagir de maneira ainda mais violenta do que o que vocês irão ver nos
próximos dias.

*** 

Deste modo, estabelece-se, em vocês, uma série de perturbações interiores ligadas a mudanças no seu
espaço de vida, no seu estilo de vida, em sua concepção de vida, hoje indispensáveis às suas evoluções ou às

suas involuções para aqueles que recusam se deixar levar pelos ventos da mudança.
Como vocês sabem, o ser humano está em uma espécie de encruzilhada onde as promessas que foram feitas
há muito tempo vão ser atualizadas, vão acontecer, em um período reduzido que, aliás, foi chamado de tempos
reduzidos, em um tempo relativamente curto onde vocês terão que adaptar, não somente a vida de vocês, mas
também as suas condutas, mas também as suas consciências, a essa mudança de paradigma tão esperada ou

tão temida, segundo a afinidade da sua alma com os movimentos de energia que chegam até vocês.
A escala de valores, tal como vocês a conhecem, não irá mais prevalecer, porque a escala de valores que

vocês elaboraram é uma escala restritiva, confinante, aprisionadora, através das ligações que vocês
construíram, quer seja a família, quer seja a sociedade, quer seja os seus espaços de vida.

Tudo isso é levado a uma grande transformação, a uma grande evolução, permitida pelo e para o Amor e para
a Luz.

Não se desesperem por causa dos alaridos do mundo, não vejam ali elemento negativo, muito pelo contrário.
A liberação deste plano torna-se possível para algumas almas a fim de emergirem sem o seu corpo em plena

Luz, aqueles que tanto sofreram em suas encarnações.
Acreditem em mim, feliz daquele que aceder à Luz prometida antecipadamente, antes dos outros.

A missão da encarnação é ainda mais difícil, nesses tempos reduzidos, para aqueles que devem assumir a
perpetuação da Luz, do Amor, da vida, nessas novas Dimensões que estão chegando para vocês.

*** 

Bem amados amigos, é tempo, hoje, de compreender que o que vocês veem no exterior passa pelo mesmo
processo no interior.

Lembrem-se: o fluxo e o refluxo da energia, o fluxo e o refluxo dos seus valores monetários, mas também a
transformação, a mudança radical do estilo de vida e do local de vida a fim de permitir-lhes experimentar a

máxima facilidade quando o momento chegar.
Mesmo se isso lhes parecer, no momento, não realizado, algo de extremamente difícil, algo de extremamente

constrangedor, o difícil, hoje, prediz a facilidade de amanhã.
Na realidade, não é preciso atar o seu ponto de vista à percepção do momento, mas, sim, a uma visão muito

mais global do que está chegando.
Dessa maneira, o seu baço e o seu plexo solar se contraem e se dilatam para dar à luz a um outro Sol, a uma

outra Luz, situada acima, no nível do que vocês chamam de zona do coração.
Assim, neste local deve nascer o Fogo interior que acende a lâmpada da sua alma a fim de assegurar-lhes uma

autonomia muito mais independente das condições de vida nas quais vocês estão nesse momento.
Não mais depender da energia, não mais depender dos alimentos, não mais depender da matéria para

continuar a evoluir na matéria.
Não percam de vista o objetivo final.

Nós sabemos, nós, os Anjos, das provas, dos pesos, das dificuldades que vocês vivem.
Nós não as experimentamos em nossos seres etéreos, mas nós temos a possibilidade, através da nossa
Consciência, de perceber a dolorosa mutação do seu planeta, a dolorosa transformação que é um novo

nascimento neste planeta.
 O parto é um fenômeno que, quando ele é vivenciado, pode ser vivido de diferentes modos: com dor ou sem
dor, segundo a maneira que vocês acompanham, a título individual e coletivo, esta transformação inscrita no

mais alto dos Céus, de toda a Eternidade.

*** 

O relógio cósmico, o momento cósmico, agora chegou.
Então, alguns irão dizer “mas nada acontece”.

Outros dirão “está indo rápido demais”.
À medida da abertura da sua consciência vocês percebem o tempo como dilatado ou contraído.

Assim como as perturbações no seu corpo são mais ou menos intensas, mais ou menos toleráveis, em função
da escala de tempo na qual vocês percebem o desenrolar da sua vida.

Mas a Terra, ela, vai no seu ritmo, vai no seu tempo e se move à medida do seu tempo em função do que lhe
ordenam os diferentes sóis, as diferentes luzes que giram em torno do céu e em torno das quais vocês giram.



Existe uma varredura constante.
Do mesmo modo que a sua Terra se desloca, as suas células deslocam-se no interior de vocês e circulam de

acordo com circuitos e canais perfeitamente estabelecidos que vocês chamam de vasos sanguíneos.
Do mesmo modo, a Terra circula no interior de canais que vocês não veem porque eles são impenetráveis e

invisíveis aos seus olhos de carne.
Eles são as tramas do seu futuro, traçadas de toda a Eternidade pelo Divino Criador, que vão permitir levá-los a

bom porto, sejam quais forem os abalos ou as oscilações que aconteçam em função da oposição da alma
humana no seu caminho.

Não se atrasem com a balbúrdia do mundo, pois, o que vocês chamam de morte, é um novo nascimento.
Não há sofrimento senão no momento da passagem e, certamente não mais, depois.

Todas as almas que deixam este plano hoje, se tal for a escolha delas, nunca mais irão retornar a este plano da
matéria de 3ª Dimensão.

Se tal for a sua energia de alma, elas irão aceder imediatamente à nova Terra e ao novo Céu.
Existe uma grande mudança, que ocorreu há muito pouco tempo no seu tempo terrestre, que permite às almas

que deixam este plano da encarnação aceder imediatamente à Luz da 5ª Dimensão.
Isso já foi uma mudança extremamente importante que aconteceu há apenas alguns dias para a sua

humanidade terrestre.
Deste modo, várias almas sentem o apelo para a elevação e, entretanto, o seu corpo não permite esta

elevação.
Então, esta elevação lhes é oferecida sem o corpo.

Entre eles, os povos amarelos são em número mais restrito, mas também os primeiros atingidos.
Em seguida, lembrem-se, virá o povo vermelho e aqueles que tomaram o lugar do povo vermelho.

E, enfim, virá o povo azul, o povo negro: a raça branca e a raça negra que serão as almas que irão partir em
maior número a fim de se juntar de novo à Luz do Pai e à Luz da 5ª Dimensão.

*** 

Não se atrasem nas imagens que pertencem ao passado, com as imagens que possibilitaram a transição para
um mundo melhor.

O que é preciso ver é o depois.
É preciso recentrar-se no mais profundo do seu ser a fim de ali encontrar os recursos que irão lhes possibilitar,
durante o trabalho no vermelho, o momento em que a energia vai passar de maneira meteórica no seu coração,

na totalidade.
É preciso preparar-se para viver isso, para viver no coração.

Vários seres começam a sentir as primícias desta elevação, desta transformação, como modificações rápidas
e brutais do ritmo cardíaco que ocorrem, na maioria das vezes, por enquanto, durante a noite e que irão

amplificando-se nas próximas semanas.
A fim de possibilitar, em outra data importante, elevarem-se, enquanto conservando, se possível, o corpo, no

momento em que o povo vermelho passar pelo que eles devem passar, a fim de liberar as forças da 5ª
Dimensão.

Não percam tempo com as imagens que, o que vocês chamam de mídia, podem transmitir a vocês.
Lembrem-se de que as almas que deixam este plano para partir agora, conectam de novo diretamente com a

Luz, se tal for a sua escolha.

*** 

As condições de vida no que vocês chamam de além foram profundamente transformadas e nunca mais serão
as mesmas.

O acolhimento ocorre na Luz, o acolhimento ocorre no Amor.
Não há mais etapa intermediária, mas há uma liberação do que vocês chamam de karma para essas almas que

decidiram ser liberadas do seu corpo.
 Não vejam ali um sofrimento, mas, muito pelo contrário, uma alegria extrema que vivem essas almas.

O que acontece sobre a Terra é também este nascimento que acontece no interior de vocês.
Após a etapa no vermelho deste verão (inverno, no hemisfério sul), virá a etapa no azul e a etapa no preto, que

será o momento mais delicado da sua passagem, porque ela é acompanhada de um conceito de reversão.
Isso está profundamente ligado ao chacra da garganta e os convida a passar em outro modo de comunicação

e de troca que estará muito além do Verbo, muito além da palavra (fala), muito além dos seus suportes
habituais de comunicação sobre os quais eu lhes falei longamente em uma das minhas presenças anteriores.

Eu não venho para assustá-los.
Eu venho para trazer-lhes vibrações e palavras de Amor a fim de engajá-los bem antes, e sempre de maneira

mais importante, a deixar este mundo que morre a fim de ir para um novo mundo.



*** 

Mas algumas almas irão dizer: “como lidar com o dinheiro?”, “como lidar com os cenários?”.
Eu não vou repetir as palavras de CRISTO, durante a sua vida, a maior entidade que vocês tiveram em

encarnação sobre a Terra, mas vocês as conhecem.
Trata-se aí de um problema essencial que tem por nome: confiança.

Lembrem-se de que a confiança chega a partir do momento em que vocês derem o primeiro passo para ela.
A Luz pode se instalar e fazer aumentar em vocês a confiança nesta Luz.

A confiança é sinal de abandono à vontade mais elevada.
A confiança é aquela que os faz eliminar pouco a pouco o medo do seu ser, o medo do seu corpo físico de

faltar o alimento, a energia, a família, a companhia, o dinheiro.
A passagem ao coração irá ocorrer muito em breve, queridos amigos.
Trata-se de momentos solenes deste ano em que a sua Terra entrou.

Houve, certamente, momentos extremamente importantes, momentos de escolha no decorrer dos anos
anteriores, mas será preciso agora conscientizar as suas escolhas, enfrentar os seus últimos medos e se

mostrar como seres repletos de Luz onde o medo não tem mais lugar, onde o medo se apaga pouco a pouco
diante da potência do Amor dos seres que vocês são.

Nisso a palavra confiança é certamente a mais importante e poderá apenas ser um abandono total do seu ser à
vontade superior da sua alma e do seu Espírito, que é bem oposta à vontade pessoal e à necessidade de

segurança material, afetiva, pessoal.
O conjunto das suas vidas foi construído desde tempos imemoriais na busca de segurança, na busca de

certezas.

*** 

Vocês irão se apreender, em breve, de que não existe qualquer certeza, exceto aquela do Amor e aquela da
Luz.

E com esta certeza ancorada em vocês o resto torna-se mais do que relativo, torna-se mais do que algo
superficial.

Vocês irão penetrar no coração do seu ser, no coração da sua essência, no coração do que vocês são que não
estava revelado totalmente até agora.

Convém, portanto, aceitar esta Graça que vem para vocês.
Não se deixem desestabilizar por aqueles que vão querer arrastá-los para mais densidade, para mais peso,

para mais materialidade.
Mas, ao invés disso, aliviem-se, ao invés disso, aceitem deixar-se levar com confiança e serenidade no que

está chegando.
É preciso que vocês se tenham prontos e prontas, no momento da efusão final da abertura do seu coração,

para tudo deixar.
Não haverá escolha, exceto aquela da Luz e aquela da Sombra.

E para isso é preciso abandonar toda veleidade, toda tentativa de querer funcionar como antes.
As regras estão mudando.

Talvez vocês já sintam isso: no interior dos seus corpos os padrões sociais, os modos de comunicação, os
modos de relacionamento, estão mudando.

E, evidentemente, a pressão, o fluxo das energias antigas tentam se manter à tona, tentam arrastá-los para
mais peso, para mais densidade, para mais apego, para mais coisas muito afastadas da Luz autêntica, da Luz

verídica e do Amor.

*** 

É extremamente importante encontrar a calma, encontrar a confiança, uma vez mais.
Mas a confiança não pode ser encontrada nas certezas exteriores.

Isso não é a confiança.
Nesses casos vocês fazem apenas reprimir os seus medos que não irão senão ressurgir no momento

oportuno para perturbá-los ainda mais no seu caminho.
A confiança é algo que é um ato de abertura total do coração e de abandono, em algum lugar, à vontade

espiritual que é Luz.
Eis o processo que está em andamento.

Trata-se de uma revolução e de uma reversão no interior dos seus valores, no interior dos seus corpos que
prediz a reversão do planeta a um dado momento.

Mas, para isso, a obra no Amarelo, a obra no Vermelho, devem ocorrer para dar lugar, enfim, à obra no Azul e à
obra no Preto que irão conduzi-los, enfim, à obra no Branco e à consumação.
Tudo isso em um espaço de tempo muito reduzido na sua escala de tempo.



Vocês entraram doravante, desde o início do seu mês de maio, nesses tempos reduzidos que correspondem
aos 42 meses que foram descritos por alguns profetas no seu antigo testamento, tal como foi relatado.

Muitos Anjos apareceram para dar ensinamentos nos tempos antigos.
Eu não irei convidá-los a reler esses textos porque, hoje, vocês estão na vivência disso e o texto tem apenas

pouco peso em relação à consciência do que vocês são.

*** 

Todas as respostas estão no interior de vocês.
Voltem o seu olhar para o interior do seu corpo.

Percebam as modificações, percebam as alterações nos requisitos, as alterações nos mecanismos íntimos,
percebam as alterações nos seus padrões de relacionamento.

Afastem-se do que os forçam a funcionar conforme os modos antigos e obsoletos.
Aproximem-se do que os abre, sem falso pudor, sem timidez.

Vão aonde vocês devem ir, aí onde o seu coração os guia, aí onde vocês sentem que isso é bom para vocês.
Não há mais vergonha em querer se reunir.

Quem é semelhante se junta [os pássaros da mesma pena voam juntos], dizem alguns dos seus provérbios.
É tempo agora de se juntar, é tempo agora de se reunir a fim de lutar, não contra algo, mas de lutar pela

emergência do que vocês São.
O antigo, deixem-no morrer por si só, não lhe deem atenção, não lhe prestem consciência.

A partir do momento em que vocês derem um passo para a consciência, os caminhos se abrem.
Vocês não estão sozinhos nesse caminho.

Vocês estão sós com vocês mesmos, mas é tempo de se agregar, de se juntar, de se reunir, a fim de
trabalhar.

Eu sei que o canal através do qual eu me expresso recebeu uma série de ensinamentos dos povos
intraterrestres que conservaram um corpo de carne enquanto estando na 5ª Dimensão.

Eles lhe deram um conjunto de regras de funcionamento.
Eles lhe deram uma série de elementos para aplicar no nível energético a fim de permitir a eclosão ainda mais

rápida dessa grande mudança tão esperada.
Para fazer nascer em vocês mais confiança, mais abertura, é preciso se regenerar.

O único local de regeneração encontra-se no interior de vocês mesmos, mas também no interior daqueles que
são como vocês, daqueles que aceitaram dar um passo para a confiança, dar um passo para a Luz e mudar, de

forma definitiva e duradoura, o seu modus operandi.
Isso se aplica extremamente rápido.

Os fenômenos de sincronia da Unidade, de Fluidez, tais como foram chamados, vão se reforçar, vão se tornar
cada vez mais coerentes, cada vez mais sólidos, e permitir-lhes enfrentar, de maneira decisiva, as alterações

desejadas pela sua Terra e pelos seus planos espirituais.

*** 

Isso é agora.
Não deixem mais para amanhã o que pode ser feito agora, conscientemente, hoje.

Não é mais tempo de ser ambíguo, é tempo de ter confiança.
Queridos amigos encarnados, vocês estão no momento em que o seu destino dá uma guinada.

Essa guinada é aquela da Luz e do retorno à Unidade.
Certamente, o caminho é longo, muito longo, mas doravante ele será muito mais leve.

Doravante não será feito mais conforme o peso da densidade da 3ª Dimensão, conforme a oposição do bem e
do mal, mas unicamente na leveza.

Cabe a vocês dizer “sim”.
Cabe a vocês dar esse primeiro passo.

Cabe a vocês abrir-se totalmente a esta Luz.
Entretanto, ainda uma vez, ninguém julga vocês.

Cada coisa, doravante, está no seu lugar.
Nada pode ser distorcido ou ser sinal de qualquer maldição.

Todo acontecimento ocorrendo na superfície da Terra, como no interior do seu corpo, apenas reflete o afluxo
da Luz, o afluxo da Divindade que chega para vocês.

O resultado pode ser feliz ou triste, efetivamente, mas apenas depende de cada um de vocês, a título
individual, mas também a título coletivo.

*** 



Fiquem felizes, pois a leveza vai se apreender do ser de vocês.
Fiquem felizes, pois a vida é um canto permanente.

Fiquem felizes, pois as ligações que os impediam de perceber e de sentir isso vão se extinguir muito em
breve.

Vocês poderão experimentar a verdade no seu ser, sem passar pelas palavras, sem passar pelas imagens,
sem passar pelo discurso do outro, mas com toda humildade, no interior do seu ser.

Frente a outras situações, frente a outros seres, vocês vão saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso.
Não haverá necessidade de palavras, não haverá necessidade de discussões, não haverá necessidade de

fingimento.
Vocês terão apenas que escutar o seu coração.

Isso vai se tornar cada vez mais rápido, cada vez mais fácil de escutar o seu coração, pois só ele detém a
verdade.

Existe uma série de exercícios energéticos no nível do coração que lhes serão ensinados muito em breve,
assim como durante algumas das suas noites, beneficiando-se da vinda de alguns Anjos e de alguns seres de

Luz, de alguns Mestres da Luz que irão lhes ensinar, por múltiplos canais, a ter confiança no embalo do seu
coração, pois ele jamais se engana.

Não em função de convenções sociais, não em função de atrativos ou de interesses, mas unicamente em
função da ampliação da sua Luz espiritual.

Cabe a vocês, queridos amigos encarnados, estar atentos ao seu interior.
A cada desordem saibam que irá suceder a ordem.

Cada nova transformação pode induzir um sentimento de abandono, de peso, de densidade, mas isso jamais
irá durar muito tempo porque, nos meandros deste peso, é mais leveza que vocês vão ganhar, é mais liberdade

que vocês irão integrar.
Liberdade que será completamente independente das condições e das contingências materiais das suas vidas

atuais, onde as necessidades que vocês conhecem serão satisfeitas de maneira natural e não exterior.
Eu os remeto, para isso, a alguns ensinamentos já recebidos por outras orientações do que a minha.

Se vocês tiverem agora questionamentos sobre este assunto específico que eu abordei com vocês, eu estou
pronto para dialogar com vocês, antes de fazê-los beneficiar-se, evidentemente, desta radiação nova do

coração.

***

Pergunta: como se preparar para a passagem do coração?

A palavra mestre é confiança.
A confiança está além do abandono.

A confiança é um ato de adesão à Luz.
A Luz sabe o que é bom para vocês.

A sua Luz interior sabe o que é bom para vocês no exterior.
Ao passo que a sua personalidade jamais irá sabê-lo.

O que vocês chamam de catástrofe pode ser, por vezes, um acontecimento extremamente positivo.
Por outro lado, um acontecimento que vocês chamariam de extremamente positivo pode ser uma catástrofe

para a sua Luz.
A sua personalidade não pode julgar pelo seu coração, a sua Luz interior sabe o que é bom para vocês e os

fará sentir isso.
Então, o caminho do coração é o caminho da confiança.

Desenvolver a confiança é algo que pode, eu diria, ser trabalhado, embora a palavra não seja apropriada.
A confiança começa pelo abandono à vontade Espiritual.

 A confiança é, a cada minuto da sua vida, afirmar que se está no lugar correto.
De qualquer modo, se vocês não estiverem no lugar correto e se vocês desenvolverem a confiança, as coisas

irão bem depressa para descristalizar esquemas de funcionamento antigos, de lugares antigos, de pessoas
antigas que são freios para a ativação total da sua confiança.

As coisas irão cada vez mais depressa na sua vida.

***

Pergunta: qual é a “segunda data” importante de que você fala?



É o que corresponde a uma festa importante no calendário que vocês denominaram cristão.
Trata-se de uma data importante no plano astronômico antes de ser uma festa religiosa para vocês.

Este período é a data de 15 de agosto que corresponde a uma passagem extremamente importante no plano
energético, precedida, algumas semanas antes, pelo período do início de julho que segue de muito perto o
solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul) que é o máximo energético no nível do povo amarelo e,

portanto, do seu plexo solar e do baço, antes de passar ao coração em 15 de agosto.

***

Pergunta: em que as condições da passagem no além mudaram?

Isso é muito simples.
A alma humana, quando ela deixa o corpo no qual ela viveu toda uma vida, passa por algumas etapas

intermediárias que vão aproximá-la mais ou menos da Luz e da FONTE, depois de ter passado por etapas
especiais de nova vivência, etapas de depurações, de reparações.

Etapas, de qualquer modo obrigatórias, que permitem à alma esquecer, de alguma maneira, as mágoas
infligidas durante a vida passada.

Hoje, o acesso é muito mais direto à Luz.
Há como uma aceleração, também, neste espaço sem tempo e como uma acentuação da Luz.

Ao serem atravessadas as portas da morte, vocês são acolhidos na Luz central da FONTE da Mãe a fim de se
regenerar mais depressa e de esquecer totalmente, em um espaço de resolução central, as mágoas da sua

encarnação, mas também as suas mágoas das suas encarnações na 3ª Dimensão.
A 3ª Dimensão morre.

Este mundo da dualidade que vocês escolheram experimentar não tem mais razão de ser, neste espaço,
embora ele sempre exista, em outros espaços, para aqueles que não quiseram abandonar esta 3ª Dimensão e

que teriam necessidade de completar a sua experiência.
Não há julgamento, ainda uma vez, nisso, mas unicamente etapas e classes diferentes.

Simplesmente, este Sistema Solar, e o conjunto desta Galáxia, não querem mais viver nesta 3ª Dimensão.

***

Pergunta: a cada etapa (amarelo, vermelho, ...) corresponde fenômenos naturais?

Há uma correspondência total.
A partir de 15 de agosto vocês irão viver uma etapa em que o povo vermelho, e aqueles que vivem no lugar do

povo vermelho, deverão enfrentar uma série de purificações para a sua elevação.
Nesse momento, é o povo chinês.

O povo vermelho virá a partir de 15 de agosto.
O povo azul e o povo negro vão ver isso no final do ano.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o povo azul e o povo branco?

A obra no Branco corresponde ao conjunto dos povos da Terra que vivenciou a elevação para a Luz da 5ª
Dimensão.

Trata-se da etapa da realização e da Fraternidade Branca enfim reunida.
Isso irá ocorrer, evidentemente, como etapa final.

O povo azul corresponde à humanidade branca tal como vocês a definem hoje em sua raça.

***

Pergunta: o povo vermelho corresponde tanto aos habitantes originais como àqueles mais
recentes?

Eles tomaram o lugar do povo vermelho e eles roubaram esta Terra na qual eles estão.
Eles estão, portanto, marcados de vermelho.



***

Pergunta: há uma maneira de viver todas essas mudanças em relativa suavidade?

Essa seria, até mesmo, a única maneira de vivê-las.
Para isso é preciso ter confiança total.

Somente a confiança é garantia de suavidade.

***

Pergunta: em quanto tempo todas essas mudanças estarão concluídas?

Elas irão durar o total de 42 meses.

***

Pergunta: você falou de uma reversão. Como ela irá se manifestar?

Essa reversão é a mesma que aquela que vocês vivem no momento da chegada nesta dimensão de vida e no
momento em que vocês morrem, ou seja, como uma reversão ao interior de si onde vocês abandonam um

cadáver para penetrar em um novo corpo.
Exceto que, aí, não será, para alguns de vocês, as portas da morte, mas as portas do Corpo de Glória ou

Corpo Imortal.

***

Pergunta: por que os Anjos se manifestam cada vez mais durante o sono?

Vários seres humanos vão tomar consciência, nas próximas semanas, de Anjos entrando em contato com eles.
As portas que estavam fechadas entre a 3ª e a 5ª Dimensão estão doravante abertas, como aqueles que

morrem vivenciam isso e se apercebem disso muito rapidamente.
Do mesmo modo, as portas de comunicação tornam-se transparentes entre o seu mundo de 3ª Dimensão e os

mundos Angelicais, e vários seres humanos vão entrar em contato com alguns Anjos.
Os Anjos que auxiliam vocês nesse momento são destinados a ajudá-los a aceitar e a viver facilmente as

mudanças.
Eles intervêm em função das suas necessidades, em função dos seus desejos e em função dos seus polos

de interesse para eles, também.
A definição e as virtudes, no que se refere, em todo caso, a estes Anjos, estão perfeitamente descritas e são

conhecidas na sua literatura.
Mas isso é uma realidade.

Vários seres humanos vão viver, inicialmente em sonho, a presença do Anjo e, num belo dia, vocês abrirão os
seus olhos durante a noite e vocês verão o Anjo nos pés da sua cama.

 Dentro de pouco tempo, e para alguns, vocês terão a possibilidade de conversar conscientemente durante o
dia, e não mais durante a noite, com esses Anjos.

Diversas categorias de Anjos se aproximam de vocês porque eles estão aí para facilitar-lhes a passagem.

***

Pergunta: quais sinais podem nos alertar sobre a presença de um Anjo?

O seu coração, unicamente, sabe disso.
O seu coração vai saber, pois um Anjo não pode ser confundido com outra coisa.

A vibração do Anjo é uma vibração muito especial.

***



Pergunta: é isso que provoca vibrações específicas no corpo?

Também, mas lembrem-se de que o Anjo estará presente conscientemente e de que vocês estarão
conscientes da sua presença.

Não se trata apenas de um processo energético e vibratório, como vocês o definem, mas de uma visão e de
uma comunicação real e concreta.

***

Pergunta: esses contatos serão diretos ou através de intermediários?

De maneira direta.
Assim como vocês não têm mais necessidade de intermediários entre vocês e o que vocês chamam de Pai,

vocês não terão mais necessidade do que vocês chamam de autoridade religiosa, vocês não terão mais
necessidade, em breve, de médiuns ou de canais, como vocês dizem, para entrar em contato com esta

realidade.
Os canais são profundamente transformados.

A obra no Amarelo que prossegue no interior do seu corpo destina-se, lembrem-se, a acalmar as suas
emoções e a permitir uma melhor circulação de energia, primeiramente no seu eixo vertebral.

A etapa da comunicação com o Anjo irá ocorrer na obra no Azul, no final do ano, mas os contatos serão cada
vez mais intensos.

***

Pergunta: qual é a causa das dores de cabeça que muitas pessoas sentem?

Isso está associado ao trabalho da Luz através das estruturas físicas e energéticas.
Isso faz parte da obra no Amarelo.

***

Pergunta: como fluidificar essas intervenções para torná-las menos dolorosas?

Com dois elementos: a confiança e a natureza.
A natureza, através das árvores, mostra o caminho para vocês.

Encostem-se em uma árvore, abracem as árvores, tomem as árvores em seus braços.
Elas são seus Mestres nesse caminho.

Qualquer árvore que o seu coração sentir vai valer (ndt: especialmente as árvores de folhas caducas).
Não se esqueçam de que vocês não são os únicos sobre esta Terra como ser humano a sentir, a experimentar

e a integrar essas novas energias que estão chegando.
A natureza e, em particular, as árvores, são certamente os elementos que podem permitir-lhes ir com a máxima

suavidade possível para este estado.

***

Pergunta: o que vai acontecer para os animais?

A mesma coisa que para os seres humanos.
Alguns animais estão prontos para aceder a uma forma de nova Dimensão.

Os caminhos são múltiplos para os animais.
Eles podem se dirigir para um processo de individualização da alma, acompanhando os seres humanos na 5ª

Dimensão, ou escolher permanecer na 3ª Dimensão em outros espaços do que nesta Terra.

***



Está na hora agora, queridos amigos, de acolher nos seus corações, o coração do Anjo.
Eu lhes peço, para isso, para permanecer no recolhimento, para fechar os seus olhos e para abrir o seu

coração e o olho da sua mente quando a obra no Vermelho for começar.

... Efusão de energia ...

Queridos amigos humanos, a irradiação do Anjo os acompanhe em seus corações.
Eu saúdo vocês. 

************ 
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Amigos humanos, bom dia.
Eu sou JOFIEL, Anjo do Conhecimento e da Luz dourada.

Eu venho trazer-lhes a Vibração essencial, a Vibração do Coração, a Vibração da Luz dourada.
Eu não venho, neste instante, impor um tema, mas propor a vocês mesmos para definir um tema na

comunicação de vocês.
Durante o tempo da minha Presença com vocês, vocês se beneficiam da Radiação da minha Essência, na

alma, no Coração e no corpo de vocês.
A intensidade desta Radiação irá se acentuando gradualmente e à medida que nós prosseguirmos neste

diálogo.
Estejam receptivos, não unicamente às palavras, mas à Vibração que começa agora aguardando vocês

definirem o tema das nossas partilhas.

***

Pergunta: a solidariedade entre os homens vai ganhar terreno?

Vocês abordam um tema que foi assunto de uma das minhas recentes intervenções entre vocês.
Nesse sentido, eu defini uma série de obras.

As obras sendo definidas como trabalhos, como uma labuta, como um esforço visando o aparecimento de algo
novo.

Eu resumi essas diferentes obras, esses diferentes trabalhos que ocorreram atualmente sobre a Terra no
contexto de um ano denominado ano de grandes mudanças, ano de transformações, ano de revoluções.
O que se vive no interior dos seres, a título individual, é exatamente capaz de se sobrepor ao que vive o

planeta, no que vocês chamam de catástrofes e que eu prefiro chamar de convulsões.
A convulsão é um esforço do planeta, no corpo de vocês, visando permitir a emergência de novas funções, de

novas potencialidades, de novas realidades, a fim de iniciá-los em um novo modo de funcionamento.
A palavra catástrofe considera a noção de queda enquanto que em nenhum caso as diferentes obras, as

diferentes transformações que vocês vivem, nos seus plexos e sobre este planeta, devem ser compreendidas
assim.

Vocês sabem pertinentemente que o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Assim está destinado para vocês a título de humanidade encarnada em diferentes raças, em diferentes planos,

em diferentes linhagens.
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O que vocês veem deste lado do véu e que vocês denominam catástrofe é apenas a transição de
transformações para um estado de ser amplamente superior àquele que vocês chamam de vida em

encarnação.
Dessa maneira, o seu olhar e o seu julgamento devem evoluir.

Eu disse bem recentemente que os seres que passam hoje pelas portas da morte não viviam mais a morte, no
sentido em que ela era compreendida desde muito tempo.

Certamente, essas convulsões levam a inquietudes, por vezes a sofrimentos, mas elas são inelutáveis,
correspondendo a uma sequência particular, a uma sucessão de etapas denominadas “obras”.

Essas etapas são agora.
O que vocês observam, através dos elementos que afetam esta ou aquela região da sua Terra, ocorre

exatamente do mesmo modo e de maneira exatamente sincrônica no interior dos seus organismos.
No interior também das suas estruturas sutis.

A aceleração da transformação está engajada.
O que vocês observam no exterior (o tipo de manifestações, o tipo de locais do seu planeta que vivem isso),

corresponde, em vocês, de maneira sincrônica, eu o repito, em locais do corpo.
Será que essas transformações podem ou devem dar surgimento ao que vocês chamam de solidariedade?
Esta solidariedade é apenas uma solidariedade de superfície, certamente, chamada de “ajuda humanitária”.
Por trás dessas palavras nada mais se esconde senão a vontade de subordinação de alguns estados sobre

outros.
A ajuda humanitária, assim nomeada por vocês e desejada pelos organismos nacionais, internacionais ou

independentes, é apenas pretexto.
A verdadeira solidariedade, aquela do coração, ainda não está pronta para emergir.

Ela é, com certeza, desejável, com certeza, necessária, mas apenas irá ocorrer no momento de mudanças
muito mais intensas no conjunto das suas estruturas, das suas regiões e, portanto, do planeta.

Deste modo, então, o fato de fornecer alimentos, roupas, suportes materiais, lógicos, é, certamente,
indispensável, mas não é certamente a solidariedade.

A solidariedade deve ser, acima de tudo, espiritual.
Uma solidariedade material apenas esconde interesses egotistas, partidários, de determinados estados.

A verdadeira solidariedade, eu o repito, é espiritual.
Ela é uma compaixão que nasce do coração, do desejo de compartilhar e não de enviar alimentos e ajuda, no

sentido humano.
Esta dimensão está, no momento, completamente distante da ajuda tal como os seus governos a definiram.

Entretanto, a verdadeira solidariedade emerge em um momento determinado em todos os processos humanos
quando o interesse egotista se apaga diante do interesse do outro, o que está longe de ser o caso por

enquanto.
Além disso, as mudanças iniciadas no seu ano terrestre de 2008 apenas começaram a algumas semanas.

Elas se referem, como eu já disse, à obra no amarelo que será seguida da obra novermelho durante o verão,
seguida, antes do final do ano, pela obra no preto e a obra no azul.

Existe uma sucessão lógica de modificações respondendo às sequências energéticas, no corpo de vocês, de
transformações e do despertar de novas potencialidades.

É apenas durante a última obra que a verdadeira solidariedade poderá eclodir porque a passagem da condição
egotista à condição carismática será obtida.

Naquele momento, o coração será aberto e a solidariedade será real.
É indispensável, além de desejável, reorientar em vocês o que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos

ouvem.
É essencial viver, em si, essas grandes mudanças, essas ativações das diferentes etapas que irão conduzi-los

a um novo estado de ser.
Como eu também já disse, a palavra-mestre deste período de perturbações é a palavraconfiança.
Quanto mais vocês tiverem confiança, mais vocês serão nutridos em todos os sentidos do termo.

A ausência de confiança, a dúvida, quanto ao resultado dessas perturbações arriscaria engajá-los em uma via
nefasta para a sua transformação e arriscaria arrastá-los para muito longe a fim de impedi-los de realizar a

última etapa do final do ano.
Eu falo bem do ano de 2008 que não é absolutamente um fim em si, mas, muito pelo contrário, um começo.

Aceitar isso é também confiar na vontade da Luz, no conhecimento da Luz, muito superior ao seu
conhecimento fragmentado dos fenômenos exteriores que vocês não conhecem e que vocês arriscam atribuir
erroneamente a eventos de natureza dramática, ao passo que eles são de natureza luminosa e absolutamente

não produzidos pelas forças adversas à Luz, mas, sim, pela Luz e pela obra Micaélica, essencialmente.

***

Pergunta: poderia nos falar da confiança?



A fé é diferente da confiança.
Vocês podem ter fé no espiritual e nos mundos espirituais sem, no entanto, ter confiança no desenrolar da sua

vida material, da sua vida encarnada, da sua vida de personalidade.
Em resumo: a fé a mais total não é a confiança.

Muitas vezes a fé foi apresentada para vocês como superior à confiança.
Isso é verdadeiro, correto, em um plano espiritual.

Mas a fé espiritual a mais total não pode, nos momentos de mudanças profundas, ajudá-los a superar e a
aceitar as mudanças.

Ela tenderia mesmo em desconectá-los da materialidade da transformação, enquanto que a confiança que lhes
é solicitada é a confiança no resultado material, luminoso, da sua personalidade e, portanto, da vida sobre este

planeta.
Vocês podem estar ricos em fé espiritual sem, no entanto, ter confiança no desenrolar das suas vidas,

doravante.
A fé lhes dá a certeza de um mundo espiritual melhor pela preeminência sobre o mundo material como vocês o

conhecem.
O problema é que o mundo material está em plena efervescência, em plena transformação e em plena fase de

despertar.
É preciso ter confiança nesse processo, independentemente da sua fé espiritual que, naqueles momentos,

apenas poderia reforçá-los na ideia de deixar este plano de manifestação e de vida, ao passo que nós temos
necessidade de vocês neste plano.

Portanto, eu falo de confiança nessas circunstâncias particulares, excepcionais, transitórias que vocês vivem
como um elemento importante na estabilidade da estrutura física de vocês.

Pertence a vocês não perder a fé, é claro, mas, sobretudo, cultivar e desenvolver a confiança nesse mundo
material e em sua transformação.

A fé é superior à confiança no seu mundo linear a três dimensões.
Mas em um mundo em transformação a confiança é superior à fé.

***

Pergunta: em qual momento da nossa humanidade terrestre haverá conhecimento da existência de outros
povos intraterrestres e extraterrestres?

O momento não dependerá de nós, mas da sua capacidade para realizar a obra, da sua capacidade para
completar essa grande mudança, a título individual e também a título coletivo.

É já importante viver os eventos interiores, como exteriores, que, eu lembro vocês, são calcados de maneira
sincrônica.

É importante viver totalmente o instante.
Vocês não vão encontrar a confiança em uma data próxima.

A confiança se cultiva no instante presente.
O instante presente é o que lhes é dado a viver individualmente, coletivamente, sobre este planeta.

***

Pergunta: você disse recentemente que “o princípio da elevação seria realizado no momento da obra no
vermelho”. Você falava da passagem na 5ª Dimensão?

Não, eu disse simplesmente que os canais, os circuitos sutis que tornam possível a ascensão estarão
totalmente prontos.

O que não significa que isso será nesse momento, mas que isso será possível a qualquer momento a partir
daí.

***

Pergunta: você tem novas informações sobre os cristais e suas ligações com as novas energias?

O cristal, na sua essência, desempenha um papel na transmutação e na passagem, mas ele não tem qualquer
papel depois disso.

Ele pertence irremediavelmente a esta dimensão.
Ele é, por outro lado, o suporte de elevação desta dimensão para uma outra dimensão.



Ele tem um papel de ancorar na dimensão a mais física e permite, portanto, por este ancoramento e este
assentamento, a estabilidade da elevação em outras vibrações.

Há então um papel preparatório, há então um papel de assentamento, de fundação, para permitir-lhes a grande
mudança.

***

Pergunta: você tem conhecimento de protocolos específicos para esse momento de passagem?

O protocolo essencial, neste período de perturbação, não é um protocolo, nem um cristal.
Ele reside unicamente na sua capacidade individual, pessoal, para encontrar a confiança, para encontrar a sua

Essência e então para viver no coração.
A partir do momento em que vocês procuram isso, e se existir cristais permitindo isso, o que não é do meu

reino de competência, então, utilizem essas ferramentas.
Se isso passar pela música, então, utilizem a música.

Se isso passar pelo fato de jardinar a sua terra, então, façam a jardinagem da sua terra.
O importante sendo encontrar o meio, a ferramenta, de revelar em vocês, isso talvez seja paradoxal, de revelar
em vocês o seu apego a esta dimensão e a sua capacidade para desapegar-se totalmente desta dimensão a

fim de se servir do apoio nesta dimensão para elevar-se em outras dimensões.
Isso ajuda a melhorar o seu nível de confiança.

***

Pergunta: você tem recomendações sobre o nosso caminho?

É um conselho apropriado ao caminho de qualquer um, de cada um e ele é o mesmo: fora do coração, não há
salvação.

Fora da sua Essência, não há salvação.
Qualquer técnica, qualquer prática que aproximem vocês do seu coração é o caminho.

Alguns terão necessidade de música, outros de cristais, outros ainda de outra coisa, mas tudo isso se resolve
em uma única equação e nisso está o sentido da minha presença através deste canal desde alguns meses:

despertar em vocês a confiança, através da ativação total dos vinte e quatro canais do coração.
Além das palavras, além dos temas que eu abordo, o trabalho de radiação da minha Essência é certamente o

mais importante porque ele prepara o seu corpo para a confiança, ele prepara a sua Essência para os
reencontros.

Não pode ali haver, portanto, na minha mente, meio individual, pessoal para ajudá-los nisso.
Simplesmente, o que os aproxima da dimensão essencial do seu ser, e então do seu coração, enquanto

expansão consciente da sua luminescência, é tecnicamente adequado.
Tudo o que vocês contraem, profissionalmente, afetivamente, nas suas ocupações e que, portanto, limita o

acesso à luminescência do ser, deve, pouco a pouco, desaparecer do seu campo de experiências.
Tudo o que tem suporte nesta dimensão, cabe a vocês fazer a escolha, como eu dizia, entre a leveza e o peso.

Dessas escolhas, do peso ou da leveza, irão depender as suas vivências das perturbações.
Permaneçam enraizados, permaneçam firmes, mas estejam prontos para tudo deixar.

Nesta quantificação da confiança, nesta capacidade que vocês têm para estar, ao mesmo tempo, consciente,
firme e apegado, mas também totalmente desapegado, mede-se o grau de confiança e a sua capacidade para

aceitar as novas dimensões de vida.
Vocês estão além, doravante, dos rituais, das técnicas, mesmo se elas existirem, porque a confiança e a

luminescência do ser apenas se encontram através de uma decisão consciente do seu corpo, da sua alma, da
sua personalidade.

***

Pergunta: há uma relação entre os canais e as letras hebraicas?

Há sempre uma relação que pode ser encontrada entre o 22 e o 24.
Entretanto, não há necessidade de se debruçar nesses 22 canais.

A aproximação da sua Essência, a aproximação da confiança total, a aproximação total do Amor, vive uma
expansão e a abertura dos 22 canais que criam um sol que irradia partindo do meio do seu peito e espalhando

as suas radiações em todas as direções.



***

Pergunta: praticar a oração pode ser útil?

Se a oração for um ato de retorno à Essência, e um ato de abertura do coração, e um ato de confiança, ela
pode ser praticada com entusiasmo.

***

Nós não temos mais perguntas. Você tem uma mensagem especial?

***

A mensagem especial é aquela da Vibração e da Essência que eu transmito a vocês agora, totalmente.

... Efusão de energia ...

************
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JOFIEL – 22 de maio de 2008

Bem amados humanos em encarnação, eu me chamo Jofiel, anjo da Luz
Dourada e do Conhecimento.
Recebam a minha radiância nesse espaço que eu consagrei e no qual se
encontra outra presença, que intervirá após mim.
Uma mulher que foi, certamente, a maior neófita que o Sistema Solar portou,
que foi chamada Ma Ananda Moyi.
Ela encarna, em sua vida, a totalidade da polaridade feminina do Pai,
encarnada anteriormente, no corpo de Maria, mãe de seu neófito, Jesus de
Nazaré.

Quanto a mim, eu venho aportar a minha radiância, a minha luminescência.
Eu espero que, através das palavras que pronunciarei, vocês tenham a
ocasião de aproximar-se de sua Essência, de sua própria Luz Dourada.

Neste ano de sua encarnação, chamado ano 2008, eu anunciei, há alguns
meses, um ano de transição, um ano de revoluções.
Certamente, depois, inúmeros eventos que sobrevêm à superfície de seu
planeta surgiram.
Não se ocupem com rumores e alaridos do mundo porque, através das
partidas, tão numerosas que sejam, tão dramáticas que sejam elas, de seu
lado, elas correspondem a uma ascensão sem o corpo, vivida na Glória da
Luz do Pai.

Assim é do destino dessas primeiras almas que escolheram ascensionar sem
o corpo, para viverem, doravante, nos espaços consagrados da quinta
dimensão, na qual a Sombra não tem mais tomada, na qual a Luz é
permanente, imanente e permite à alma experimentar um novo estado de ser,
no qual não há mais lugar para a divisão, para a separação que vocês
experimentam nesse lado.

Eu anunciei, há muito pouco tempo, que as condições de acesso ao pós-vida
– que vocês chamam a morte – foram profundamente remanejadas,
profundamente mudadas.
De fato, doravante, quer essa morte, esse processo de transição que vocês
chamam assim, seja vivido a título individual ou quando de um repatriamento
coletivo, os espaços intermediários não têm mais curso.
As almas reencontram-se, em função das próprias escolhas, diretamente
propulsionadas ou aos mundos da quinta dimensão, ascensionadas, ou,
então, decidem percorrer, novamente, as peregrinações de alma na
encarnação, em outros espaços.

Hoje, mais do que nunca, convém não lamentar-se sobre as últimas
convulsões de um mundo que agoniza, mas, efetivamente, inclinar-se sobre
sua Fonte interior, sobre a Luz que apenas pede, estejam certos disso,
emergir.

Vocês devem, absolutamente, confiar, não resistir, ir para onde a Luz leva-os,
para a onde a Luz envia-os.
Ir ao sentido dessa mudança é uma necessidade absoluta.
Há almas que são indicadoras de caminho.
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Assim é de seus irmãos amarelos que, os primeiros, começam a passar as
portas da transição, abandonando o corpo para permitir-lhes, em um dia
próximo, iluminar o caminho de vocês, iluminar seus passos, com ou sem
seus corpos, para essa nova Luz.

Em breve, muito em breve, outros eventos de liberação intervirão e
concernirão a diferentes povos da Terra.
Estejam felizes, estejam na alegria desse processo único que vem,
certamente, atordoar aqueles que não estão prontos, aqueles que não
conhecem, não vivem os prós e os contras dessa situação e veem, aí,
apenas as manifestações de um destino terrível, enquanto trata-se apenas de
uma liberação, profundamente luminosa e feita de leveza e de alegria.

Estejam certos de que aqueles que escolheram transitar através dessas
experiências da Terra são apoiados, instantaneamente, e esquecem-se, bem
rapidamente, os apegos, os sofrimentos passados e as alegrias passadas
para penetrarem, diretamente, nessa nova realidade que é sua nova Terra
prometida.

Então, para nada serve lamentar-se, criar laços em coisas que não querem
mais laços, em almas que não querem mais estar apegadas, que não querem
mais estar na dependência de circunstâncias de vida divididas, separadas,
porque elas conhecem a Luz.
E nenhuma experiência, por mais feliz que seja, pode substituir a intensidade
da Luz da quinta dimensão.

É solicitado a muitas almas, também, de momento, permanecerem,
esperarem, continuarem a avançar, colocarem seus passos sobre esta Terra
de terceira dimensão, serem, elas também, à maneira delas, guias porque, a
partir do momento em que vocês tomam consciência da Luz interior que
vocês são, dessa Divindade que vocês são, quaisquer que sejam as
circunstâncias que lhes aporte a vida, vocês se tornam, todos, guias, para
aqueles que ainda duvidam, para aqueles que ainda resistem, para tentar levar
o mais possível de almas a esses caminhos de Luz.

Ainda uma vez, não critiquem qualquer alma que não seguiria seu caminho,
não critiquem os mais jovens de vocês que desejariam, de maneira legítima,
experimentar, como vocês o fizeram, os jogos da encarnação nessa
experiência.

Este ano que vocês vivem é extremamente importante no plano interior,
qualquer que seja seu caminho, quaisquer que sejam suas estradas, com
suas revoluções em suas vidas.
Porque, estejam certos, a um nível ou outro, é-lhes pedido para viver essa
revolução através de mudanças importantes que devem sobrevir em suas
condições respectivas, em seus atributos respectivos, em seus corpos
respectivos, mas, também, em suas relações respectivas.

É preciso cultivar a Luz que está em vocês, porque a Luz do Sol Central
chama-os e faz ressoar átomos embriões, algumas qualidades de ser que
vocês ainda não experimentaram.
Vocês devem acolher, em sua base sagrada, essa Luz.
Vocês devem dar a ela o lugar, para que ela se torne o cadinho no qual nasce
e eclode e transparece, nessa encarnação, a totalidade de seu ser de Luz.

O tempo da revelação é o tempo da eclosão e da perfeição de seu tempo
eterno.
Ele se revelará, progressivamente, aos seus olhos maravilhados, e permitirá a
vocês, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas e de seus
próximos, aceder, se tal é seu desejo, a essa Luz sem fim.



Minha radiância está aí, para ajudá-los a realizar essa obra no interior de seu
corpo, que é o cadinho da Luz.

Vocês são acompanhados, de toda a eternidade, mas, agora, mais do que
nunca e de maneira mais visível.
Inúmeras manifestações de planos de Luz chegarão até vocês, em sua
dimensão, a partir do momento em que vocês as aceitarem.
Há uma multidão de anjos que se encontram à porta de suas consciências,
prontos a manifestar-se, se vocês fazem esse desejo.
Quer seja, para alguns, em seus sonhos ou, para outros, de maneira
desperta, de maneira visual ou por outros sentidos.
Eles se têm prontos a responder ao seu apelo.

Mais do que nunca, alguns de vocês encontram-se, hoje, na encruzilhada dos
caminhos, na qual é preciso decidir, de uma vez por todas, quaisquer que
sejam os medos, os apegos, as resistências, ir para a Luz ou ir para a
experiência da encarnação, novamente.

Não vejam a desordem do mundo, vejam, aí, apenas o fim de um mundo que
funcionou de acordo com algumas regras que se transformam em outras
regras.
Todo nascimento acompanha-se da morte de algo.

Minhas bem amadas almas em encarnação, sua sociedade agoniza, enquanto
a Terra desperta.
O caminho que resta a percorrer é diferente, de acordo com o que vocês são.
Esse caminho pode durar, para alguns, ainda alguns anos, mas vocês estão
na aurora das maiores revelações, que jamais a alma humana teve que viver
na encarnação.

Essa revelação é uma revelação, antes de tudo, interior.
Ela concerne à reconexão e ao reconhecimento de sua Essência.
Ser-lhes-á permitido, progressivamente para uns, mais rapidamente para
outros, tomar consciência da eclosão, da germinação de sua Luz.
Minha radiância está aí para acompanhar, para regar esse grão que pede
apenas para eclodir e desabrochar.
Mas nós, Anjos, podemos regar apenas as almas que fazem, concretamente,
o pedido.

Vocês devem pedir para receber.
Vocês devem abrir-se à vibração do Anjo.
Vocês devem aceitar soltar alguns apegos.
Vocês devem aceitar estar em paz, no tumulto do mundo.

Nessa condição, se vocês dão um passo para nós, nós daremos milhares.
Só o primeiro passo custa.
Cabe a vocês reforçar, por todos os meios postos à sua disposição, essa
vontade de conexão à nossa radiância, porque só ela poderá extraí-los da
matriz de materialidade na qual vocês evoluem, enredados em seus
esquemas sociais, enredados em seus esquemas afetivos ou profissionais,
para outros, que os enganam e impedem-nos de ver claramente.

Os prazos monetários, os prazos de sua sociedade foram construídos por
entidades muito hábeis, para prendê-los na Sombra, para impedi-los de
revelar a Luz que vocês são.
E hoje nós, os Anjos, dizemos, em acordo com a Fonte Central, que isso
durou o bastante, que o momento chegou de aportar o Conhecimento, de
aportar a Luz, para revelar sua Luz, sua Divindade, de maneira definitiva.

Cabe a vocês, em toda liberdade, em toda humildade, saber, reconhecer, em



vocês, as necessidades de sua alma.
Eu repito: não há julgamento, nem individual nem coletivo, através do que
vem.
Há, simplesmente, uma espada que vem cortar seus apegos, suas
resistências, para aqueles que o desejam, mas, também, uma espada que é,
efetivamente, obrigada a cortar, em carne viva, as leis sociais, as leis de
coesão que impedem a eclosão da Luz.

Bem amadas almas em encarnação, eu não desejo, neste espaço e neste
momento, fazer-lhes outra coisa que não aportar-lhes minha radiância.
Haverá, provavelmente, através da presença da Divina Mãe, a possibilidade,
para vocês, de submeter suas questões.
Minha radiância acompanha-os doravante e, mesmo, durante a presença da
Divina Mãe.
Eu lhes peço, simplesmente, antes de deixar o lugar para ela, para,
efetivamente, querer acolher, em seu interior, a totalidade do Conhecimento e
da Luz que é minha.

Deem um passo para mim, se tal é seu desejo.
Vocês foram criados livres, são vocês mesmos que, através das regras
sociais, construíram suas cadeias.
Nada mais há que não essas cadeias, criadas por vocês mesmos, por suas
convenções, por seus apegos, que os impedem de ir para sua liberdade.
A alma humana é livre, hoje, mais do que nunca, apesar de e graças às
imposições que a rede social exerce sobre vocês.

Então, eu lhes peço, agora, para acolher a revelação da Luz, e eu cedo o
lugar, depois, à Divina Mãe.

... Efusão de energia...
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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JOFIEL – 30 de maio de 2008

Almas humanas em encarnação, meu nome é Jofiel.
Eu sou Anjo do Conhecimento e Anjo da Luz Dourada.
Eu intervenho através desse canal há algum tempo, para dar-lhes certo
número de informações, certo número de detalhes, mas, também, certo
número de coisas muito mais gerais, concernentes à evolução da alma
humana em encarnação.

Gostaria, esta noite, de informar-lhes de uma noção capital.
Essa noção atrai sua atenção sobre a noção da urgência e da importância.
O que me leva, também, a falar do que não é urgência e do que não tem
importância.

Em sua vida, e na vida de qualquer alma em encarnação, humana ou não,
existe um projeto, existem definições e planos que vão guiar a alma em
encarnação em seu caminho de encarnação.
Nesse caminho existem eventos, coisas a fazer, a realizar, que podem ser
qualificadas de urgentes, outras, que podem ser qualificadas de importantes.
Algumas são importantes e urgentes.
Outras são importantes, sem serem urgentes.

Tomemos, por exemplo, o evento, certamente, o mais importante que lhes
acontece quando vocês são almas em encarnação, esse processo que é
chamado a morte.
Obviamente, trata-se de um evento importante que lhes concerne com
relevância, mas que vocês não consideram urgente, porque é reportado a um
futuro que não pertence a uma noção urgente.
É, portanto, algo de importância, mas de não urgência.

Existem coisas não importantes e, entretanto, urgentes.
Por exemplo, o fato de dever nutrir-se.
Por exemplo, o fato de ir aliviar sua bexiga, como vocês dizem.
Trata-se de um fenômeno que não é, certamente, importante, mas que, por
vezes, reveste um caráter de urgência.

Todos os eventos que sobrevêm em sua vida podem ser qualificados
segundo essas duas características, de urgência e de importância.
Certamente, é importante, ou mesmo, muito importante, como vocês dizem,
ganhar sua vida.
Será que isso é urgente?
Não, isso se inscreve em uma duração e não tem, portanto, um caráter de
urgência, mas, certamente, isso é importante.

Vocês veem, portanto, que existem cruzamentos dois a dois.
Há, portanto, fenômenos que são urgentes e importantes, fenômenos que
não são urgentes e não importantes, que vocês qualificariam de banalidade.
Existem fenômenos que são urgentes e não importantes e fenômenos que
são importantes e não urgentes.

Quando eu tomei o exemplo de sua morte, porque é preciso, efetivamente,
compreender que vocês são, todos, na encarnação, de natureza mortal, aí
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está um fenômeno importante e que vocês consideram como não urgente.
Existem, às vezes, circunstâncias da encarnação, a título individual e a título
coletivo, que os fazem mudar de olhar sobre a importância e sobre a
urgência.

Existem eventos importantes que estão se produzindo sobre esta Terra.
Certamente, eles não lhes concernem, uma vez que essa importância está, eu
diria, relativamente distante de vocês, mesmo se seus meios de comunicação
ponham-lhes isso em tempo real, ao alcance do olho, ao alcance da visão, ao
alcance de emoções.
Eles são fenômenos importantes, assim como o fim da vida ou a entrada na
vida de encarnação é um fenômeno importante.

Entretanto, as coisas importantes e urgentes são, por definição, em toda alma
em encarnação, um processo extremamente difícil a viver, porque a
importância acompanha-se de tensões, entretanto, enquanto o mental pode
reportar isso para mais tarde, essa importância não é julgada nem urgente,
nem capital.

Alguns eventos que sobrevêm, atualmente, sobre a Terra que, eu os lembro,
neste ano 2008, vive um ano de revoluções, vão fazê-los considerar as coisas
diferentemente.
Certo número de coisas vai tornar-se urgente e, entre elas, algumas serão
importantes.
São, certamente, essas situações urgentes e importantes que vão criar, em
vocês, o sentimento, mesmo, de urgência e o sentimento de algo que deve
resolver-se em um tempo relativamente curto e que tem tendência a pô-los
sob pressão.

E, sob pressão, todo mundo sabe, a alma humana, a menos que tenha
superado certo número fatores chamados emocionais ou, ainda, chamados
mentais, vai encontrar-se confrontada a uma agitação extrema.
Então, eu os engajo, simplesmente, a considerar um evento comum a todo
ser humano, de que eu falei, que é a morte.
Esse é um fenômeno importante, porque ele põe fim à sua experiência,
entretanto, ele não é julgado urgente, porque ele pertence a um fenômeno
distante.

Portanto, a importância não urgente não cria qualquer tensão.
Mas, se lhes anunciam uma doença que põe em jogo sua vida, isso se torna
urgência e importância e, portanto, isso os põe sob pressão.

A característica de toda vida em encarnação é a de portar um olhar idêntico
sobre tudo o que é importância e urgência.
Essa urgência e essa importância vão, sempre, manifestar-se segundo cinco
etapas sucessivas.
A primeira dessas etapas vai consistir em dizer «eu vivo uma pressão, uma
tensão, uma aceleração de meu programa de vida, que me faz considerar as
coisas de maneira diferente».
A segunda reação, comum a todo ser humano, é a negação, é dizer: «não,
isso não é possível, isso não me concerne!».
A terceira etapa é a negociação, ou seja, você tenta negociar com sua
doença, negociar com seu destino, negociar com o Divino, para retardar essa
urgência e essa importância que é o anúncio dessa doença e dessa morte.
E vem, enfim, a quarta etapa, penúltima etapa, que é o caminho para a
aceitação, e a quinta etapa é, enfim, a aceitação da urgência e da importância.

Vocês veem, portanto, que existe um processo mais ou menos longo,
obviamente, conforme os seres humanos, que vai consistir, de algum modo, a
negar, a ver as coisas de frente, tanto mais se isso concerne à coisa a mais



importante, que é sua vida, obviamente.

Vocês têm visto, e veem, a cada dia, que essa noção de importância é
extremamente desorganizada.
Inúmeras pessoas que vivem sobre esta Terra vivem processos dolorosos e
consideram as noções de importância e de urgência com outro olhar.
Então, saibam que a atitude ideal, nisso, é aceitar, de maneira preliminar, que
a urgência e a importância seguem esse esquema.

Qual é o interesse desse conhecimento e dessas cinco etapas?
É permitir-lhes integrar, muito mais rapidamente, a urgência e a importância.
Então, o que há de urgente, agora, em sua vida?
Se eu lhes digo: «o importante é encontrar a Luz», vocês me responderão:
«eu tenho toda a minha vida».
Vocês me responderão: «eu tenho todas as minhas vidas», se creem nas
reencarnações.
Portanto, vocês me responderão que não há urgência, mas que há evolução
que não se faz na urgência, mas com certo tempo e, portanto, isso não é
urgente.

E, mesmo se isso seja importante, não tem qualquer urgência, contrariamente
às necessidades de aliviar sua bexiga, vocês vão considerar que o tempo
pertence-lhes e vão, portanto, reportar para mais tarde a satisfação de algo
que não é, a priori, vital.
Então é preciso, efetivamente, admitir que o ser humano passa seu tempo a
negar o que é urgência e importância.

A urgência e a importância são algo que é característica de toda a vida sobre
este planeta durante sua encarnação.
Vocês são confrontados, não todos, à morte, obviamente, mas a mudanças
que são pequenas mortes.
É extremamente importante compreender e assimilar que os eventos que se
produzem, há alguns meses, e que vão acelerar-se durante este ano, são
eventos que vão fazê-los refletir na urgência e na importância de sua vida, de
seu destino e de sua encarnação.

Qual é a coisa a mais importante?
Qual é a coisa a mais urgente?
Será que o sentido da urgência vai mudar a importância do que vocês vivem?
Será que, enfim, vocês vão considerar que as coisas importantes e não
urgentes tornam-se, agora, urgência?

Em face dessa evolução da consciência que se cria no tempo e no espaço
em encarnação, vocês serão levados a entrar mais ou menos na aceitação do
que há a viver.
Nesse sentido, inúmeros ensinamentos falaram-lhes do soltar, do abandono,
da mestria e de certo número de processos que devem ser abandonados,
para realizar-se, si mesmo.
A primeira coisa é não resistir.
Não resistir não quer dizer abandonar e deixar.
Não resistir quer dizer não ir ao sentido da personalidade, mas acolher a
energia da mudança, a energia da urgência e do que se torna importância
para vocês.

Alguns de vocês julgarão importante mudar de emprego.
Alguns de vocês julgarão importante mudar de companheiro.
Alguns de vocês julgarão importante mudar de lugar.
E vocês não poderão resistir a esse sinal que lhes envia sua alma.
Porque, efetivamente, o que é que os faz dizer que o sinal vem da alma, mas
não do ego ou da personalidade?



Isso é extremamente importante a compreender.

Os sinais da alma são sinais que podem manifestar-se por diferentes canais.
O primeiro desses canais é o sonho e a recorrência do sonho.
O segundo desses canais é um sentimento profundo de correção, em relação
ao pedido interior de mudança.
Mas, frequentemente, as contingências sociais, as contingências materiais, as
contingências afetivas vão fazê-los negar, renegar, de algum modo, essa
vontade de mudança de sua alma.

Se vocês deixam a importância passar, vocês acreditam que isso vá tornar-
se, com o tempo, menos importante, neste ano específico?
Não.
Porque, progressivamente e à medida que o tempo escoar-se,
progressivamente e à medida que vocês avançarem para o fim deste ano,
verão essa importância com uma noção de urgência.
E, na importância e na urgência, lembrem-se, nada se faz de bem.
Porque, na urgência e na importância, o ser humano está sob pressão.
A pressão desnatura e altera o julgamento, a pressão desnatura e altera as
emoções, faz perder o sentido dos valores e o sentido das prioridades.

Então, é extremamente importante fiar-se em seus sonhos, em seu sentir
interior, no que demanda sua alma para liberá-los da pressão.
E não confundam a pressão da urgência e da importância com a pressão da
situação.
Algumas almas encontram-se, hoje, confrontadas a realidades perturbadoras
que necessitam de uma atenção muito especial, que necessitam de
mudanças, por vezes, difíceis, por vezes, fáceis.
Mas a mudança, para o ser humano, pode ser fonte de felicidade, fonte de
infelicidade.

Ela é, com frequência, obviamente, fonte de desconhecido, porque vocês
não podem conhecer as coisas novas sem terem cortado com o antigo.
Isso é perfeitamente correto para a evolução de sua alma.
Hoje, sua alma aspira, de maneira urgente e importante, fazê-los reencontrar o
caminho da Luz.
Reencontrar o caminho da Luz não é sair da encarnação, não é morrer, mas
despertar para algo de inteiramente novo, para um novo modo de vida, no
qual o antigo pode não mais ter lugar algum.

O que, ontem, tinha, ainda, valor para vocês, encontra-se sem valor.
O que fazia os fundamentos de sua vida, de sua busca, de sua segurança
torna-se totalmente obsoleto.
É um ano em que a alma humana, em seu mental, em suas emoções, em seu
corpo deve adaptar-se.
Essa adaptação é urgente e importante, porque é um sinal que vem do mais
profundo de sua alma.
É o apelo da Luz à sua Luz.

Vocês não podem ignorar mais tempo esse sinal.
Vocês podem a ele resistir.
Quem diz resistência à Luz diz doença.
Quem diz resistência à Luz diz sofrimento.
Quem diz resistência à Luz diz algo que será desagradável.
Enquanto basta abrir, simplesmente, sua porta à Luz, ainda que apenas um
instante, para compreender que a urgência e a importância que vêm para
vocês não são nem punições nem meios de desestabilizá-los, mas, bem ao
contrário, a Luz que vem para permitir-lhes voltar à casa.

Voltar à casa não quer dizer sair do corpo.



Voltar à casa não quer dizer morrer.
Voltar à casa quer dizer, simplesmente, abrir-se à dimensão da Luz e aceitar
que tudo o que concerne e toca sua vida seja transformado pela Luz.

Então, certamente, há alguns abandonos que podem ser vividos como
pequenas mortes, mas eu lhes asseguro que essas pequenas mortes nada
são em relação à verdadeira morte.
Ninguém quer sua morte.
Nem a Luz, nem a Sombra querem sua morte.
Tanto uma como a outra querem que vocês permaneçam na vida.

A Sombra pode servir-se de vocês.
A Luz, também, pode servir-se de vocês, mas em uma finalidade que é,
obviamente, diferente.
A Luz quer que vocês se tornem Luz, que vocês se lembrem da Luz que
vocês são, para despertar a Luz por toda a parte nesse mundo, para que
vocês se tornem um farol para seus irmãos, para suas irmãs e para aqueles
que se aproximam de vocês, de maneira casual ou provocada.

A Sombra não quer, é claro, que sua Luz exploda.
Ela quer mantê-los em esquemas que os prendem, em seus estresses, em
seus sofrimentos, para gerar ainda mais sofrimentos, para gerar ainda mais
apegos, para cultivar a Sombra, qualquer que seja a Luz que os penetre.

Então, a quem vocês querem servir?
À Sombra ou à Luz?
Alguns seres encarnados sobre sua Terra disseram, em tempos remotos:
«ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo».
E eu devo dizer que o ser humano em encarnação tem, frequentemente, o
dom para servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Infeliz ou felizmente, tudo depende de seu ponto de vista.
Hoje lhes é solicitado escolher entre a Sombra e a Luz.
Vocês não podem reivindicar a Luz e cultivar a Sombra.
A Sombra não é, unicamente, os outros; o inferno é você mesmo.

Nada há de exterior que não seja você mesmo.
Então, se coisas parecem-lhes irracionais, obscuras em suas vidas, e das
quais você tem a impressão de não desembaraçar-se, é que, em algum lugar,
há resistência ao estabelecimento da Luz.

Lembrem-se de que inúmeros seres humanos, como vocês veem a cada dia
em seus meios de comunicação modernos, veem sua ordem de prioridade,
veem a urgência e a importância de algumas situações modificarem,
totalmente, seu modo de apreender a vida e sua relação com a morte.

Não vejam em minhas palavras algo que poderia dar-lhes medo.
Meu objetivo não é o de dar medo.
Não contem comigo para falar-lhes de eventos que poderiam tocá-los.
Vocês não têm necessidade de mim para isso, seus meios de comunicação
encarregam-se disso todos os dias.
Mas, obviamente, vocês compreenderam, pressentiram e sentiram, no mais
profundo de sua vida, em seus sonhos, nas resistências de sua própria vida:
é o ano da grande mudança.

Então, não esperem, é claro, passar de uma dimensão à outra dimensão
neste ano, mas é o ano em que vocês preparam, totalmente, o que advirá, no
qual vocês preparam, como ser humano, não mais para fazer escolhas
(porque as escolhas foram feitas, certamente, para a maior parte de vocês, há
muito tempo), mas o ano em que vocês devem consagrar-se à sua Luz.



Eu sei que inúmeros seres de Luz que não pertencem às dimensões
angélicas (penso, em especial, em alguns mestres que estiveram encarnados
e que faleceram recentemente) manifestam-se em massa, eu digo,
efetivamente, em massa, hoje, em múltiplos canais, tanto nas tradições
orientais como nas tradições ocidentais.
Eles estão aí para ajudá-los a cultivar sua Luz.
Alguns vão trabalhar muito mais materialmente, eu diria, ou seja, vão ajudá-los
a desengajar-se de seus apegos materiais.
Alguns seres vão ajudá-los a encontrar os desapegos espirituais, para fazer
morrer suas próprias crenças a modelos obsoletos.

A Luz não tem necessidade de modelos, a Luz não tem necessidade de
religião.
Ela tem necessidade que vocês sejam religados, vocês mesmos, como
seres de Luz, sem passar por um intermediário que vai vender-lhes uma
espécie de liberação que existe apenas no interior de si.

Inúmeros canais, hoje, recebem informações de toda parte e, como vocês
observarão, todas as informações vão ao mesmo sentido.
Não há via divergente.
Tanto os seres desencarnados há pouco, como as linhagens angélicas, como
os seres do Intraterra, como as hierarquias ainda mais altas, situadas nos
planos dimensionais, vão ao mesmo sentido.

Vocês entraram no que se chama, na Bíblia, os tempos reduzidos, os tempos
da urgência e da importância.
Qual é seu destino?
Qual é seu caminho?
Qual é seu desejo o mais profundo?
Vocês estão prontos a assumir esse desejo profundo ou vocês não estão
prontos a assumi-lo?
Aí está a questão.

Lembrem-se das palavras daquele que foi o Cristo: «eu voltarei como um
ladrão na noite, tenham sua casa limpa».
Porque, se eu venho de improviso, à noite, e sua casa não está limpa, se
vocês não limparam seus apegos, se não limparam seus medos (não se
interessando por eles, mas cultivando sua Luz interior), naquele momento,
vocês não poderão ir para onde querem ir.
E o que há de mais importante do que ir para onde vocês querem ir, para
onde devem ir?

Eu estou certo de que inúmeros seres humanos têm, no fundo de si, a
presença dessa Luz que desperta.
O problema é que seus apegos e suas vidas, e suas vidas passadas
construíram, ao redor de si, muralhas para a Luz.
Não é a sociedade que os impede de encontrar a Luz.
São apenas vocês mesmos que se impedem de encontrar a Luz.
Se vocês se dizem que o mais importante de sua vida é encontrar a Luz,
então, façam o que Jesus dizia aos Seus discípulos: «abandone pai e mãe e
siga-me».
Porque a questão está aí: vocês estão prontos para seguir a Luz ou estão
prontos para seguir a sociedade?
O mais importante situa-se nesse nível.

Será preciso decidir e tentar decidir, obviamente, antes que a urgência e a
importância ponham-nos uma pressão tão importante que vocês não tenham
mais todos os elementos de clareza necessária em seu mental e em sua
emoção para escolher.



Retenham isso: a urgência e a importância são algo que vem para vocês que
já está aí, para alguns de vocês, que necessita de escolhas, não intelectuais,
mas concretas, em sua vida concreta e não no fato de ir orar dez horas por
dia.
Porque vocês não afastarão, mesmo pela oração, as escolhas que são
demandadas.

Aí está a mensagem, a informação, a comunicação que eu queria dar-lhes,
sobre a urgência e a importância.
Agora, se vocês têm uma ou duas interrogações sobre esse fenômeno de
urgência e de importância, gostaria de responder, antes de deixá-los nesse
por que vocês vieram, ou seja, encontrar a Luz e abandonar-se com uma
efusão de Luz.

Questão: você tem a possibilidade de dizer, a cada pessoa aqui
presente, o que, hoje, é urgência e importância no caminho dela?

Para todo mundo é uma única coisa, e é a mesma: a Luz.
Se você julga importante e urgente mudar, eu responderia que o mais
importante é a Luz.
Deixe a Luz fluir de você, primeiro.
Não resista.
Para todo mundo é a mesma coisa.
Não há especificidade individual.
Eu diria que é um fenômeno coletivo, que não é, ainda, planetário.

Como vocês viram, há alguns povos, algumas raças que foram tocadas, em
um primeiro tempo.
Isso é apenas um início.
Os outros povos, as outras raças seguirão.

Sirvam-se de exemplos daqueles que se sacrificaram primeiro, para
compreender as questões deste ano que vocês chamam 2008.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem, almas humanas em encarnação, recebam a minha bênção.
Antes de retirar-me e deixá-los para sua cura (porque eu creio que é o
objetivo de sua reunião), gostaria de transmitir-lhes minha efusão da radiância
do Anjo.

Eu lhes peço, simplesmente, para fechar seus olhos, descruzar seus
membros e acolher.
Eu lhes digo, certamente, até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Bem-vindo a vocês, seres humanos na encarnação.
O meu nome é JOFIEL, Anjo e Arcanjo do Conhecimento e da Luz dourada.

Recebam a minha Luz.
Recebam o Conhecimento.

Recebam o Amor.
Nós estamos agora em um espaço de intercâmbios e de comunicações consagrado à Luz.

A Luz é aclaramento.
A Luz é Amor.

A Luz é Vibração.
A Luz é Vida.

Vocês são, de maneira incontestável, seres de Luz, assim como os Anjos e Arcanjos são seres de Luz
polarizada e manifestada segundo algumas condições que nos são próprias, mas que, também, são próprias

de vocês.
Qual é a característica do ser de Luz que vocês são na encarnação?

A característica essencial é que a Luz está no interior e que ela está oculta, mascarada, por uma vestimenta
específica que é chamada de “personalidade”, cujo objetivo é o de fazê-los viver algumas experiências de

afastamento da Luz, de afastamento da Verdade.
Isso é denominado encarnação ou tomada de corpo, ou tomada de carne.

As regras de propagação da Luz, na sua Dimensão, são eminentemente diferentes da propagação da Luz nos
mundos multidimensionais.

As características da Luz são diferentes, mas a Fonte da Luz é a mesma.
Há, na sua interioridade, uma Luz.

Há, na sua interioridade, a Divindade.
Dessa maneira, vocês vivem o paradoxo de estarem encarnados, de estarem ocultos da sua própria Luz, e o

objetivo da encarnação, além da experiência, é a revelação da sua Divindade e da sua Luz.

***

São momentos, na história dos planetas, na história das galáxias e dos sistemas solares, onde a Luz se revela.
Este período de mudanças, que ocorre de maneira cíclica na história de vocês, nas suas peregrinações,
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sempre é acompanhado de um mecanismo específico no nível energético, no nível da consciência, que é
chamado de reversão.

Reversão dos polos de interesse, reversão dos polos de valores.
Vocês chegaram a esta etapa de reversão onde o material deve dar o lugar ao espiritual, onde a Sombra deve

dar lugar à Luz.
Vocês passam de um mundo manifestado na encarnação a um mundo não manifestado e não encarnado onde

a Luz não é mais dual, mas Unidade.
Este estado de transição pode ser vivenciado de maneira alegre, de maneira dramática, dependendo de vocês

aceitarem, ou não, as mudanças em andamento.
Isso pertence ao destino individual em aceitar ou resistir.

A Luz multidimensional é irradiada há vários anos na superfície deste planeta, no interior dos seres humanos,
hoje.

Uma mudança foi iniciada.
Isso dura desde algumas dezenas de anos.

Isso tem sido anunciado nos grandes ciclos da história dos planetas por diversos calendários.
Hoje, vocês estão na última fase desta mudança: aquela que é chamada, com razão, de reversão.

Toda mudança de plano é acompanhada do que é convencional chamar de reversão.
Vocês vivem isso agora.

A reversão é acompanhada de uma mudança de prioridades, de uma mudança de eixo no desenrolar da vida
de vocês.

Esse fenômeno não é mais individual, mas coletivo, no nível dos seres humanos, no nível dos planetas, no
nível dos sistemas solares.

***

A mudança engendrada pela Luz multidimensional supera, e de longe, o seu pequeno planeta, mas envolve a
ordenação de todos os planetas deste pequeno Sistema Solar.

Quem diz reversão no nível planetário diz, também, basculamento dos polos, mudança de órbita, mudança nos
ritmos.

A alternância dia/noite, que é a propriedade característica da Luz da 3ª Dimensão, em uma manifestação
encarnada do Sol exteriorizado, irá fazê-los passar na ausência de alternância dia/noite onde o Sol exteriorizado

irá brilhar continuamente.
Trata-se de mudanças importantes que se referem ao conjunto das estruturas da vida da 3ª Dimensão.

Os estremecimentos que vocês sentem, no interior do seu ser, no interior da vida de vocês, são apenas as
primícias desta reversão.

A palavra reversão foi escolhida propositadamente porque ela envolve todos os planos.
O que era interior e estava escondido, será exterior e vai ser manifestado.

O que estava em cima, estará embaixo.
O que estava embaixo, estará em cima.

Esse processo de reversão está inscrito nas suas estruturas energéticas.
Isso implica e necessita da passagem da energia da consciência da sua coroa no nível do primeiro chakra,

também chamado de raiz.
E também da passagem das raízes, da raiz, para a coroa.

Reversão e basculamento das polaridades, também, no nível da vida de vocês.
Construir novas vidas, novas regras, novas maneiras.

Isso, agora, já está realizado nos mundos e nos planos multidimensionais e ainda não foi encarnado na sua
Dimensão de encarnação, mas, entretanto, está programado.

A observação das condições climáticas, das condições solares (pelas erupções solares), dá informação sobre
o grau de evolução dessa reversão.

Quem fala de reversão, fala de três etapas: etapa inicial, etapa crucial e etapa final.
Vocês entraram na etapa inicial.

A etapa crucial corresponde ao basculamento em si.
A etapa final corresponde ao pós-basculamento e ao estabelecimento das novas regras.

O tempo total atribuído no seu padrão terrestre, da totalidade do fenômeno de basculamento (que eu
acompanho de maneira privilegiada), é uma duração em tempo de quarenta e dois meses, tendo começado no

início do seu mês de maio.
A etapa inicial, a etapa crucial e a etapa final seguem uma sequência de tempo variável durante esses quarenta

e dois meses.
A etapa final corresponde à reimplantação da nova condição de vida na 5ª Dimensão.

A etapa crucial tem um tempo fixo na sua duração de cento e trinta e dois dias, ainda não definidos.



Tudo vai depender da duração do tempo inicial que vocês vivem atualmente.
A etapa inicial corresponde à colocação em ação e à transcendência dos quatro Elementos da natureza.

***

Vocês vão passar, no nível climático, coletivo, pelos quatro Elementos.
Vocês compreenderam, em todo o planeta, vocês estão prestes a viver o Elemento Água e o Elemento Terra.
Virá, durante a fase do verão, o Elemento Fogo e o Elemento Ar, em fases sucessivas que vão se instalar em

tempos variáveis.
O que acontece no seu clima acontece no interior de vocês.

O Elemento Água vai expor os apegos afetivos e aqueles que devem ser desfeitos.
O Elemento Ar vai fazer moverem-se, mudarem, de lugar ou de espaço.

O Elemento Terra será vivido como pressões no interior da sua estrutura física.
O Elemento Fogo, ele, vai inaugurar a manifestação exterior da sua Luz interior.

Quando a alquimia desses quatro Elementos for realizada no interior das suas estruturas físicas, por intermédio
das entidades que governam o Elemento Fogo (chamadas, em algumas tradições, de agni deva), a

constituição da sua Luz, das suas células, será profundamente transformada.
O seu DNA não será mais o mesmo.

As suas funções de nutrição, sexuais, sociais, jamais serão mais as mesmas.
Esse programa acontecendo em três fases está, então, no processo inicial.

O tempo atribuído a essas três fases é conhecido.
Vocês podem divulgar amplamente esta informação.

***

Algumas entidades comandando o núcleo planetário central comunicaram, há pouco tempo, um processo
cristalino extremamente específico denominado “chaves ascensionais” que vai lhes permitir realizar a

passagem da coroa à raiz e da raiz à cora, e que vai, então, permitir-lhes integrar muito mais facilmente esse
fenômeno de reversão e, portanto, de ignição do seu DNA, que deve passar de duas fitas para doze fitas.

Esse processo recorre, de maneira coletiva, às estruturas cristalinas existentes no interior do
seu núcleo planetário, que vocês devem configurar e colocar no seu corpo para conseguir este

resultado.
Trata-se, de maneira coletiva, dos cristais que vocês chamaram de “Merkabah” (que

reproduzem, nas três direções do espaço, a estrutura do selo de Salomão, a estrela de seis
pontas), colocados na coroa e na raiz do seu corpo, e que vão permitir ajustá-los da melhor
forma às energias que se vertem atualmente sobre este planeta, favorecendo assim a etapa

inicial e tornando possível o período crucial.
Este processo é para ser divulgado da forma mais ampla possível por uma razão que é

simples: nós tínhamos ancorado essas energias de maneira formal, na estrutura planetária, em
lugares sagrados que eram em número de doze.

Vocês tiveram a oportunidade neste país de ter um ativado e um segundo em curso de ativação.
Por razões independentes da nossa vontade, inerentes aos jogos de algumas forças ditas obscuras querendo
atrasar o inelutável, nós fomos levados a transferir esse processo de enraizamento, de reversão (que estava

então inscrito, vocês compreenderam, nos lugares consagrados), para a multidão dos seres humanos.
A finalidade é a mesma, simplesmente nós desviamos esta energia que estava consagrada nos lugares, em

benefício dos seres humanos.
Cada ser humano de boa vontade, seja qual for o adiantamento da revelação da sua Luz interior e, portanto,

seja qual for o seu grau de evolução, está apto para viver esse processo.
O meio mais simples que nós encontramos para permitir-lhes inverter então as coroas, foi denominado pelos

povos intraterrestres (e sob a direção do Concílio Intergaláctico que vocês chamam de 24 Anciãos) “as chaves
ascensionais cristalinas no nível coletivo”.

Este processo é aquele que melhor se encaixa com o processo planetário.
Está aí, queridas almas humanas em encarnação, a informação que eu queria dar a vocês.

Agora, se, em relação a este processo, e não em relação ao seu indivíduo, vocês tiverem perguntas, eu bem
quero comunicar as respostas.

***

Pergunta: há precauções a tomar para o primeiro chakra?
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As energias dos indivíduos não nos importam.
Vocês estão conectados uns com os outros.

Todos vocês vivem este processo.
A chave ligada à raiz é universal.

Alguns seres, independentemente da aplicação dessas chaves, teriam, de qualquer modo, escolhido a matéria
e não a Ascensão.

O que nós precisamos é do máximo de canais livres no nível ascensional e individual humano, para permitir,
àqueles que desejarem, viver o processo.

Em caso algum este processo vem mudar a escolha individual.
Isso apenas faz reforçar e acelerar a escolha.

***

Pergunta: parece haver um problema com a provisão das Merkabah.

Há formas cristalinas talhadas em número suficiente, presentes na superfície da Terra.
Há um outro protocolo que recorre a cristais que vão conectá-los com a Fonte, colocados nos mesmos locais,

raiz e coroa, chamados de cristal lemuriano, que também são em número limitado.
Convém fazer esses protocolos.

Como último recurso, se, daqui este período que se instala até o mês de agosto, o número de seres humanos
conectados com esses cristais por diferentes canais, evidentemente, em diferentes países, não for suficiente,
devido à carência desses meios cristalinos, nós iremos ativar, em concordância com o Conselho Galáctico e a

Intraterra, outras formas cristalinas.
Nós não estamos aí.

Por enquanto, foi pedido a vocês para fazer circular esta informação, para propor este protocolo ao maior
número de pessoas, a fim de que o máximo de canais ascensionais seja criado, mesmo se os seres humanos,

a título individual, escolherem a matéria e, portanto, o primeiro chakra.
Isso não tem importância no processo coletivo.

***

Pergunta: quando utilizamos os cristais lemurianos, há um sentido específico a respeitar?

Não.

***

Pergunta: convém sempre fazê-lo a cada 3 ou 4 dias?

Esse é, por enquanto, e até o período do mês de agosto, o ritmo ideal.

***

Pergunta: como acompanhar da melhor forma esses processos?

O contato com a natureza, e especialmente com as árvores, é essencial.
Encostar as suas costas na árvore vai permitir beneficiar-se, de maneira amplificada, deste processo inicial de

reversão.
Qualquer árvore adulta é apropriada para esse processo.

Os vegetais superiores, que são as árvores, são os primeiros a terem sido informados, energeticamente e em
consciência, da iniciação do processo de reversão na data de primeiro de maio.

As árvores são então percorridas, agora e doravante, de um duplo fluxo que vocês irão sentir ao encostarem as
suas costas no tronco da árvore.

***



Pergunta: duplo fluxo? Isso significa ascendente e descendente?

Sim.

***

Pergunta: poderia nos dar mais informações sobre a Obra no Vermelho, nos Estados Unidos, neste
verão?

Eu lhes dei o processo arquetípico e não os detalhes do processo.
Eles estão confirmados no nível do processo e a região também está confirmada.

Entretanto, não faz sentido para vocês conhecer os detalhes, mas permanecer no princípio geral.
Saibam simplesmente que, sejam quais forem os países, quanto mais os canais ascensionais forem abertos,

mais o alcance luminoso desses eventos será importante.
Eu falo, assim, das partidas em massa para a Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

O que eu vou lhes propor é simplesmente para beneficiarem-se da energia dita ascensional.
Para isso, eu lhes peço para descruzarem o que poderia estar cruzado em vocês, para fecharem os olhos, para

colocarem-se em receptividade ativa, para acolherem.
Eu vou pedir para que colocassem o meu canal em pé.

... Efusão de energia ...

Obrigado a vocês.
Recebam Amor, Luz e Bênçãos.

A minha Luz os acompanha.
Nós podemos sentar o canal agora.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
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Eu sou o Arcanjo Jofiel, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.

Eu venho continuar com um certo número de informações que eu já vos comuniquei há alguns meses. Eu venho hoje
vos preparar.

Vocês estão, com efeito, na aurora de um novo dia. Ao dizer «aurora de um novo dia» significa que, presentemente,
vocês estão na noite, na obscuridade onde a Luz não brilha.

Pelas escolhas das vossas encarnações vocês experimentam, em diversos graus, em diversos espaços, a
experiência da separação, a experiência da Sombra e vocês procuram ardentemente a Luz.

O vosso globo, onde vocês estão encarnados, vos acompanhou nessa viagem e nessa jornada. Ela fez, tal como
vocês, a promessa de voltar um dia à Luz. Tal como vocês fizeram um dia a promessa de voltar à Luz. Os múltiplos

jogos das vossas encarnações conduziram a uma opacificação da vossa Luz interior a fim de viver, em diversos
graus, a experiência, como eu já o disse, da densidade, da gravidade.

A Vossa Terra e vocês próprios estão realmente, agora, na aurora de um novo dia mas antes que a aurora chegue é
preciso que desçam ao mais profundo da vossa interioridade para aí encontrar a impulsão necessária ao vosso

retorno à Luz, se esse é a vossa escolha, se esse é o vosso destino.

Ninguém vos vem forçar, ninguém vos vem constranger a escolher a Luz. Estejam bem conscientes que o período
que foi inaugurado no início deste ano, confirmado no início do mês de maio deste ano, que vai durar um certo tempo,
é um processo de maturação, de maturidade, que vos deve conduzir, pouco a pouco, de maneira gradual, em direção

de um processo chamado «ascensão» ou «despertar».

Não se trata de um despertar limitado à vossa dimensão mas um despertar que comporta um amplo acesso à vossa
transdimensionalidade. Não se trata somente de um retorno ou de uma reconexão à vossa Essência mas antes de um

alargamento a estados múltiplos do ser, aos quais vocês não tinham acesso até ao presente.

Eu disse, numa intervenção precedente, que à medida que as semanas forem fluindo agora, muitos entre vocês terão
acesso a esta transdimensionalidade, à dimensão dos contatos transpessoais, em particular com o mundo de onde eu

venho, que é o mundo angélico. Isto poderá fazer-se de diferentes maneiras, por diferentes vias, em diferentes
momentos, que alguns de vocês experimentam já, que é o contato com o Anjo.

O contato com o Anjo não é o despertar mas simplesmente a promessa, se essa é a vossa escolha, de vos ajudar
neste novo caminho deste novo dia que vem até vocês. Eu amaria vos dizer também que eu vim, neste ano que vocês

vivem, inaugurar o que eu chamei, desde a minha primeira intervenção, o ano da reviravolta. Com efeito, deixar um
estado para aceder a um outro estado, tão luminoso como pode ser, necessita sempre de fazer um luto. Trata-se de

um novo nascimento e, portanto, também de uma nova morte para aqueles que o desejarem.

Vocês são todos confrontados e vocês serão, cada vez mais, confrontados com as necessidades imperiosas de
escolha, de decisão, apelando por vezes a reviravoltas imediatas e importantes nos vossos caminhos de vida. À
medida que vocês forem avançando neste ano (e no período dos quarenta e dois meses, já mencionado) vocês

deverão, se essa é a vossa escolha, se despojar. Se despojar quer dizer se por a nu, remover as Sombras, remover o
que interferiu, até ao presente, na manifestação do ser de Luz que vocês são. Para isso será necessário vencerem
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certos apegos, certos comportamentos. Será necessário ultrapassarem certas condições. Será necessário reforçarem
a vossa vontade e a vossa certeza de Luz.

À medida que a irrupção da Luz, à medida que vocês se aproximarem da aurora de um novo dia, vocês notarão, no
interior das vossas vidas, no interior dos vossos campos vibratórios até ao nível mais físico, a presença de tensões

contraditórias entre a vontade da Luz e a vontade das Sombras. Ninguém vos julgará.

O Anjo se apresenta a fim de que, com todo o conhecimento e com toda a consciência, vocês tenham acesso à livre
escolha das decisões que vocês já formularam há alguns anos. Mas, hoje, é preciso atos. Hoje, não se trata mais de

decisão mental mas de decisão concreta que compromete totalmente, por um longo tempo, o caminho que vocês
seguirão no seio da nova dimensionalidade ou, pelo contrário, no seio dos campos de experiências da terceira

dimensão.

Não há nenhum juiz se essas não forem as vossas próprias escolhas. O único problema, através deste alvorecer que
irrompe, brevemente, nas vossas vidas, no vosso planeta, se traduz por um certo número de tensões para as

dimensões totalmente opostas: a dimensão da Sombra (que não é escura mas que não é senão a ausência de Luz e
a procura da experiência da encarnação) e da outra, a escolha da Luz, a escolha de transportar este corpo que vos

anima para a Luz.

Por vezes, para alguns de vocês, isso será a escolha da Luz mas sem o corpo. Eu não vos vou esconder que a
maioria da humanidade, presentemente encarnada na superfície deste planeta, decidiu continuar a experiência da

encarnação. É a sua liberdade, ela é imprescritível, ela é inviolável e ela é respeitável.

Hoje vocês estão nos instantes em que vocês devem colocar os atos concretos, reais, materiais, das vossas
escolhas. Vocês não podem permanecer entre duas escolhas. Isso não é mais possível.

Lembrem-se também que eu falei de luto, de deixar um estado para aceder a um outro estado. Qualquer que seja a
Luz do estado que virá, se vocês o escolherem, não é preciso enganar-se porque vai ser necessário separar-se de

coisas, por vezes de forma dolorosa. Mas a experiência que vos é proposta é única na história das almas.

Trata-se de grandes instantes, de grandes momentos que se apresentam a vocês. A alma humana, aquando da sua
descida à encarnação, neste ciclo ou nos ciclos anteriores, encarnações decididas por sua própria escolha, prometeu

e recebeu a promessa do Anjo que, no momento oportuno, a reconexão estaria de novo ativa.

São esses momentos que vocês vivem agora. Cada um à sua maneira, cada um da sua forma, vive hoje o reencontro
com o Anjo que lhe vem lembrar a sua promessa e a necessidade imperiosa de escolher a ascensão ou a

continuação da experiência. Não se trata de um ato intelectual, não se trata de um ato emocional, trata-se de um
juramento e de um ato concreto que compromete, mais uma vez, eu o repito, o destino da alma.

Tentem permanecer o menos possível nas Sombras que vos prendem. Mas, mais uma vez, se vocês devem escolher
o caminho da experiência da encarnação de novo, será necessário também, de qualquer modo, viver o luto da Luz,

desta vez. Num caso ou noutro, dito de outra maneira, qualquer que seja a vossa escolha, ela é tão respeitável como
a outra escolha mas não vos fará economizar a sensação de luto e de novo nascimento. Existe uma única forma, para
a alma que decide continuar a encarnação, de se lembrar da promessa do Anjo: é a de o fazer reviver a promessa do

Anjo.

Assim é, a cada fim de ciclo e a cada novo ciclo. Eu repito também: não se atrasem com o alarido do mundo, não se
atrasem com os barulhos deste mundo. Qualquer que seja a natureza dos acontecimentos que tenham

impressionado, impressionem ou impressionarão as multitudes de seres humanos em diferentes locais do globo,
aqueles que eu defini aquando das minhas últimas intervenções, o que impressiona não impressiona por acaso mas

corresponde às escolhas dos grupos de almas.

Não vejam aí a desgraça, mas vejam antes, aí, uma libertação para permitir viver a promessa do Anjo e o fim de fazer
a escolha de permanecer sem corpo em ascensão ou de retomar o corpo para continuar a experiência. Esta

passagem é uma passagem obrigatória. Não há outra alternativa. Esta passagem não é nem uma punição, nem uma
recompensa. Esta passagem faz parte mesmo da existência dos ciclos. Ciclos ilustrados pelo dia e pela noite, ciclos

ilustrados pelas estações, ciclos ilustrados pelos elementos e mesmo pelos movimentos dos sistemas solares.

Vocês estão realmente na aurora de um novo dia. É preciso penetrar-vos com a energia do Anjo. Um certo número de
estruturas fisiológicas se modifica em vocês a fim de permitir esta passagem e esta escolha. Todo o ser humano, eu
digo bem, todo o ser humano, viverá esta passagem. Não existe nenhuma alma que esteja imune a esta passagem.

Mais uma vez, o alarido do mundo não vos afeta de maneira exterior mas antes interior. O que vocês observam no
exterior dir-se-ia que isso se passa em alguma parte do interior do vosso corpo. Brevemente vocês compreenderão

que o mundo que vocês observam no exterior de vocês não é senão vocês mesmos e que não serve de nada criticar
esta ou aquela ação, esta ou aquela pessoa, porque tudo isso vos pertence e são vocês mesmos.

Caros seres de Luz encarnados, a minha presença está destinada, sobretudo, a favorecer esta
transdimensionalidade, o acesso ao vosso Anjo. Antes de vos fazer comungar este espaço de transdimensionalidade
pela irradiação da Luz dourada que me anima, se vocês tiverem interrogações relativamente, de maneira exclusiva,

ao que eu acabei de vos falar, eu quero aí tentar trazer um esclarecimento suplementar.



Pergunta: Que entende você por «ato concreto»?
Eu entendo por «ato concreto» a noção de concretizar, de tornar real, de tornar manifestada uma decisão e uma

escolha.

O ser humano em encarnação tem tendência, regra geral, a tomar decisões na sua cabeça, nos seus campos
vibratórios sutis e, frequentemente, nunca os levar a termo porque, frequentemente, vos parece haver terem todo o

tempo.

Existem períodos da história da alma onde os tempos da encarnação estão contados. O ato concreto é a confirmação
das vossas escolhas. É um compromisso marcado pelo selo da vossa alma e do vosso Espírito. Este aspecto

concreto pode tomar, segundo as almas, caminhos diferentes. Mais uma vez, eles podem necessitar de algumas
formas de desgosto em relação aos vossos parentes, em relação ao vosso país, em relação aos vossos hábitos, em
relação aos vossos modos de funcionamento. Porque se trata de uma mudança completa de paradigma, de visão e

de vida, muito simplesmente que não é para amanhã, que é para hoje.

Pergunta: Qual é a diferença entre ascensionar com ou sem corpo?
Até ao presente o processo da morte não era um processo de ascensão. O processo da morte era um processo de

libertação de uma certa materialidade que permitia o acesso a uma certa dimensão qualificada de intermediária mas,
em caso algum, uma ascensão diretamente na Luz.

Uma visão da Luz, um acesso a certos mundos infraluminosos, para alguns. Hoje, a toda a alma que deixa a sua vida,
o seu corpo, é proposta a escolha da reencarnação ou da ascensão.

Agora, no que se refere ao processo de ascensão com o corpo, é um processo extremamente luminoso,
extremamente poderoso. Eu vos reenvio para isso nas palavras gravadas por São João no Apocalipse. A ascensão

com o corpo necessita de um certo número de pré-requisitos.

Lembrem-se das palavras de São João: «haverá muitos chamados, eles serão marcados na testa». Os eleitos,
mesmo que este termo possa parecer presunçoso, corresponde, no entanto, a uma realidade: os seres que terão feito
a escolha consciente, deliberada, concreta, de ascensão com o corpo, levarão o corpo físico para a nova dimensão
que é uma forma de corporeidade mas que não está mais submetida às mesmas leis que vocês experimentam na

encarnação sobre este planeta.

Este processo é um processo energético que faz apelo a fenômenos de desbloqueio utilizando as chaves
ascensionais que já foram evocadas (ndr: canalização do Intraterra de 23 maio 2008).

Mais uma vez, vocês não estão aí. É vos pedido, este ano, para estar no concreto das vossas escolhas e das vossas
decisões. É um período, para aqueles que permanecem encarnados, em que a transdimensionalidade, o contacto
com o Anjo, é essencial. Não servirá de nada detalhar o processo ascensional em si mesmo enquanto vocês não

estiverem nos últimos instantes da noite que precede a emergência da aurora.

Retenham simplesmente que aqueles que decidiram ascensionar sem corpo (trata-se, neste caso, do que vocês
chamam partidas em massa) o fazem com toda a lucidez. As duas vias, os dois caminhos estão mostrados: prosseguir

a experiência da encarnação ou escolher a ascensão, de maneira a voltar com um corpo ascensionado na nova
Terra, num tempo relativamente próximo.

Pergunta: Os que vão ascensionar com o corpo terão como papel acolher aqueles que vão ascensionar
sem corpo?

Numa certa medida, para um certo número, a resposta é «sim».

Pergunta: Há uma relação entre o que você chama a ascensão e o que nós chamamos física quântica?
Eu posso responder «sim» mas de maneira muito vaga.

Pergunta: Com se pode traduzir o contato com o Anjo?
Por uma percepção, por uma visão concreta do vosso Anjo. O mais frequente, num primeiro tempo, sob a forma do

que vocês chamam «sonho».

Para a maior parte de vocês, num fenômeno que ocorre de maneira noturna, pela ativação prévia de certos canais de
transcomunicação, podendo se traduzir por vibrações ao nível das vossas estruturas corporais, ao nível da cabeça
mas também do coração. Mas trata-se de um encontro real. Um Anjo não é um homem, salvo se ele viesse a tomar

um corpo mas, nesse momento, ele estaria encarnado como vocês. Eu falo de transdimensionalidade, de
transcomunicação, portanto, de contato com um ser de pura Luz.

Pergunta: Como estar no desapego total para estar em coerência com a nossa alma, apesar dos nossos
medos, dos nossos apegos?

Se eu respondesse a esta pergunta eu interferiria com a vinda daquela que, na sua vida, se chamava Ma Ananda
Moyi. Eu a deixarei responder a esta pergunta que é também o propósito da sua intervenção (ndr: canalização de Ma,

do mesmo dia, 19 Junho 2008).

Pergunta: Vibrações fortes, as angústias, podem refletir uma comunicação com o Anjo?



Sim.

Pergunta: Esta forma de comunicação com o Anjo não está bloqueada pelo nosso próprio psiquismo?
Em alguns seres, sim. A revelação da presença do Anjo não é suficiente, em si mesma, para proporcionar o despertar

ou a libertação ou a ascensão. Ela está aí simplesmente para vos lembrar da promessa, quaisquer que sejam as
vossas escolhas.

Pergunta: Qual a melhor forma de facilitar esta transcomunicação?
Ela não necessita de trabalho particular. Ela está inscrita na lógica dos acontecimentos inevitáveis dos fins de ciclo.

Ela se manifesta neste ano de turbulência porque o encontro com o Anjo é uma turbulência.

Pergunta: Como se articula a escolha da encarnação com a da ascensão?
Eu repito: a escolha da encarnação se faz num ciclo no qual vocês estão presentemente, uma vez que estão

encarnados. Neste ciclo, que dura há várias dezenas de milhares de anos do vosso tempo, vocês tiveram diversas
encarnações.

A escolha que é proposta hoje não tem nada a ver com uma escolha de encarnação. É uma escolha entre a ascensão
(com diferentes modalidades) com a escolha da encarnação da experiência de novo, ou seja, de prolongar o ciclo (de

recomeçar um ciclo, mais exatamente). Enquanto que, entre duas encarnações no mesmo ciclo, vocês não tinham
escolha. A diferença essencial está a este nível. 

Pergunta: O nível de consciência pode intervir?
Sim. Quanto mais o nível de consciência estiver expandido, maior é a maturidade da consciência, mais a consciência

está consciente, mais fácil será o encontro com o Anjo. Mas não se enganem com isso: a consciência pode estar
extremamente expandida e, no entanto, apresentar numerosos apegos ou certos apegos extremamente sólidos.
Enquanto que, pelo contrário, para outras almas encarnadas que tenham uma consciência menos alargada, mas

cujos apegos à encarnação sejam mais fracos, para este tipo de almas a transcomunicação do Anjo poderá ser muito
mais fácil.

Pergunta: Para facilitar esta transcomunicação pode se pedir, no momento de adormecer, para estar em
contato com o que se chama o alto astral?

O alto astral pertence à vossa dimensão de vida e de experiência. Ela não está para além da terceira dimensão. Ela é
mesmo a especificidade, mesmo no seu nível mais alto. A transdimensionalidade a que eu me refiro situa-se em níveis

vibratórios ou dimensionais muito mais elevados, que são mesmo bem mais elevados do que os níveis que vocês
chamam, na vossa encarnação, a quinta dimensão.

Assim, portanto, seria melhor pedir, antes de dormir, um acesso, não ao alto astral (que é a mesma dimensão que a
vossa, a um nível mais etéreo) mas o acesso à transdimensionalidade e, portanto, o acesso ao encontro com o Anjo.

Pergunta: Pode se estar em contato com aquele que chamamos Cristo?
Sim, e de múltiplas maneiras, na condição de não, numa expressão que vocês empregam, levar “balões para

lanternas”. O Cristo é uma alta entidade. O Cristo é um nível vibratório e uma presença que está muito além do que
alguns creem transmitir através de certas denominações do tipo oriental ou hinduísta, que não são senão paródias

bem lúgubres do que é o Cristo.

No entanto, todo o ser humano encarnado tem a possibilidade real de contatar e de comunicar com o Cristo. Ele bem
disse, quando vivia: «quando vocês forem três reunidos em meu nome, eu estarei entre vós».

Isso foi, e é, uma realidade. No entanto, é preciso usar o discernimento, e não o julgamento, para distinguir o que vem
da Luz do que não vem da Luz. O Cristo é também um estado interior que necessita de uma pureza absoluta do

coração e não do canal. O que explica que entidades humanas encarnadas, profundamente degradadas ao nível do
seu corpo físico, tenham podido encontrar o Cristo, em todas as nações, em todas as épocas. A comunicação com o

Cristo é uma comunicação que passa pelo coração e não pelo canal.

Pergunta: O Cristo está verdadeiramente presente na igreja católica?
O Cristo está presente no ser humano. Ele jamais está presente em representações ou em associações, quaisquer

que elas sejam.

O Cristo está presente na hóstia, se o sacerdote oficiante for o corpo de Cristo. Não é suficiente elevar uma hóstia
para que, através de um ritual, o corpo de Cristo aí esteja. No entanto, a pessoa que tem fé suficiente, e a fé nessa

hóstia e no Cristo, então, aí estará o Cristo.

Mas tudo depende da fé daquele que oficia mas, sobretudo, da fé daquele que recebe. Mas em nenhum caso o Cristo
está presente nessas associações humanas que reivindicam a presença do Cristo. Uma coisa é reivindicar um

estado, outra coisa é vivê-lo.

Pergunta: Cristo acompanha as mudanças que nós vivemos?
Cristo bem disse no Apocalipse que ele voltaria como ele partiu. Cristo ascensionou com o seu corpo físico. Ele
voltará tal como partiu, com o corpo de Glória, tal como ele disse, tal como escreveu São João. Cristo chegará

depois, no momento último.



As etapas preparatórias, que vocês vivem desde há numerosos anos, são orquestradas antes de mais pelas
dimensões arcangélicas mas também por aqueles que vocês chamaram, à vossa maneira, os vossos irmãos

galácticos. Cristo está presente no homem que tem o coração puro.

Cristo estará presente, de maneira exterior (ou exteriorizada, se preferirem) no momento propício onde o dia
amanhece e não antes.

Pergunta: Os Evangelhos são fiáveis?
As alegorias são importantes. Não vejam nisso uma história real e concreta mas antes a história de uma época, não

histórica no sentido literal.

O importante aí é a alegoria, exceto no Apocalipse chamado de são João, que descreve de maneira formal,
extremamente precisa e detalhada, a vossa época.

Isso tem pouca importância nos processos que vocês têm a viver hoje, porque esses eventos são os mesmos, que
vocês leram na Bíblia, no Corão, nas Escrituras Bíblicas ou em qualquer outro tipo de escritura.

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Se vocês o permitirem, eu penso que é bom, agora, que nós procedamos à emissão da Luz dourada antes de dar o
lugar àquela que se apresenta agora e que foi chamada Ma Ananda Moyi (ndr: canalização do mesmo dia, 19 Junho

2008).

Caros seres de Luz encarnados eu vos peço para descruzar os braços e as pernas, para abrir o vosso sorriso interior,
para acolher a vibração da Luz dourada que vos vai ser transmitida agora.

Eu vos apresento todas as minhas homenagens para o vosso caminho, todos os meus agradecimentos para a vossa
escuta. Eu terei no entanto necessidade, no momento da emissão, porque eu tenho que por em pé o canal, de um
apoio lateral, à esquerda e à direita. Será suficiente, quando estes apoios estiverem aí, agarrar o braço do canal.

… Efusão de Energia …
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- Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -
Arcanjo Regente de 2008 - Ano da Confrontação

Boas vindas a vocês, almas humanas em peregrinação nas esferas da materialidade.
Meu nome é JOFIEL, Anjo e Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada.

Como há alguns meses do seu tempo terrestre, eu venho a vocês a fim de comunicar-lhes informações, e
especialmente Vibrações, ligadas à evolução que vocês estão vivendo, cada um no seu nível, cada um na sua
amplitude, nas transformações em curso sobre a superfície deste planeta e no conjunto do seu Sistema Solar.
Ainda uma vez, eu diria que, seja qual for o caminho que vocês escolherem, vocês são abençoados de toda a

Eternidade e vocês estão no seu lugar aí onde vocês estão e no que vocês desejam fazê-lo.
Caberá a vocês, a todos e a cada um, jamais julgar o caminho do seu vizinho, pois esse é o caminho dele, e

qualquer caminho, seja ele qual for, é louvável em si mesmo, quer ele os aproxime ou os afaste da Luz.
Como vocês sabem já desde alguns meses do seu tempo terrestre, vocês empreenderam uma série de

eventos em suas vidas pessoais, na própria vida planetária, que prefiguram, de algum modo, os caminhos nos
quais vocês irão calcar agora os seus passos, nesses tempos extremamente conturbados que estão chegando

para vocês na velocidade de um cavalo galopando.
Não é preciso projetar-se no que vocês chamam de futuro para perceber, sentir e experimentar que a Terra

vive uma época de grande transformação à qual vocês são chamados, à qual vocês são convidados, eu diria,
até mesmo, à qual vocês não podem escapar.

Esta transformação refere-se a uma reversão total dos seus valores materiais, afetivos, profissionais,
familiares, materiais, no sentido mais amplo.

Mas também a uma reversão total do que vocês chamam de valores espirituais.
Tenham cuidado, lembrem-se de não julgar, pois o que lhes parece correto um dia, tornar-se-á falso no dia

seguinte.
Tudo é questão de ponto de vista.

Tudo é questão de momento.
Nisso, a maior neutralidade, a ausência de julgamento (enquanto mantendo o discernimento) é essencial nos

caminhos que vocês irão galgar.
As decisões que vocês tomarem, os passos que vocês derem, engajam-nos em uma direção ou outra por um

período de tempo que ultrapassa amplamente o contexto da sua encarnação e dos próximos anos.

***

É pedido simplesmente para estarem cada vez mais lúcidos sobre as escolhas que vocês fazem, mas também
sobre as palavras que vocês afirmam por vezes de maneira peremptória em relação ao caminho de outras

pessoas.
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Novamente, e eu repito a vocês, o seu caminho é único e respeitável.
Vocês não podem obrigar ninguém a seguir os seus passos, muito menos a seguir o seu caminho.

Não cabe a vocês decidir o que é bom ou o que é ruim.
A Luz é boa para alguns, mas ela também é ruim para outros, em função do caminho seguido e da vontade

pessoal da alma.
Uma alma que se afasta da Luz vai ficar extremamente perturbada pela Luz.

Uma alma que se aproxima da Luz vai ficar confortada e exaltada nas suas opções pela Luz.
Não cabe a vocês julgar o caminho daquele que vai para a Luz, tampouco daquele que se afasta da Luz.

Pois, o que vocês sabem da sua precedência de alma?
O que vocês sabem do seu caminho pessoal?

Talvez ele esteja em outros ciclos muito mais adiantados do que vocês.
Porque, de fato, vocês sempre consideraram, enquanto ser humano, que vocês vêm de um plano e que vão

para um plano mais elevado.
Isso é verdade, mas ninguém disse que esse movimento e esse caminho cumpriam apenas uma única espiral.
Assim, é preciso admitir que as almas perfeitamente realizadas, perfeitamente despertas às Dimensões muito

superiores a de vocês, tivessem decidido, nesta encarnação, afastar-se da Luz.
Elas participam do sacrifício que lhes foi pedido para acompanharem os planos da materialidade mais densa

nas novas encarnações.
Dessa maneira, vocês podem estar se aproximando, sem sabê-lo, dos Anjos que vêm para experimentar a

matéria.
Então, não falem da Sombra para essas almas, não falem das Trevas, porque elas vêm semear os campos de
Trevas com a sua Luz, assim como vocês mesmos fizeram em tempos imemoriais (remontando, para alguns

de vocês, à Atlântida e, para outros, a ainda bem antes disso).
Deste modo, vocês não podem julgar a precedência ou o adiantamento da alma em função da sua busca da

Luz.
Aí é, novamente, um paradoxo.

Porque, na sua visão, vocês sempre têm tendência em acreditar que um ser humano dirige-se de um ponto de
vibração baixa para um ponto de vibração mais elevada.

Isso é verdade em um ciclo, para alguns ciclos, ao passo que em outros ciclos o caminho é feito da vibração
mais elevada para a vibração mais densa, ou no sentido de um sacrifício da Luz (para trazer a Luz), ou no

sentido de uma nova experiência (pertencendo propriamente à alma que vive esse caminho).

***

Assim, vocês não podem julgar, mas, também, vocês não podem pressionar o caminho de outra pessoa.
Entretanto, convém compreender que muitas almas no caminho não sabem sequer em que caminho elas

estão.
Elas estão até mesmo persuadidas de que a vida começa e cessa entre o nascimento e a morte.

Elas não têm qualquer consciência nem qualquer ideia do que é o caminho da alma.
Elas então, sim, merecem ser despertadas.

Vocês jamais irão fazer o caminho no seu lugar, vocês jamais poderão tomar emprestado os seus pés e os
seus passos.

Vocês não poderão, senão através do exemplo do que vocês são, da irradiação que vocês emitem, fazê-las
aderir ao seu caminho, a fim delas seguirem a mesma direção do caminho e não o mesmo caminho.

E esse caminho, no momento do despertar, pode ser profundamente diferente do seu.
Se a sua Luz serviu de catalisador no caminho que leva até as Trevas, não fiquem alarmados.

Vocês não são responsáveis por nada, a partir do momento em que vocês respeitarem a liberdade
fundamental de cada alma.

***

Vocês estão no momento em que os caminhos se revelam.
Como eu disse e repeti em uma intervenção anterior, este ano do tempo terrestre, chamado de 2008, é o ano

do contato com o Anjo.
Na maioria dos casos, esse será o Anjo que irá revelá-los à sua própria Luz e aos seus desígnios, sejam eles

Luminosos ou da Sombra.
Não importa, pois, o importante, no período de mudanças, é a ausência de imobilidade, ou seja, a

movimentação indispensável que acompanha uma mudança.
Ninguém pode permanecer imóvel, o que é o caso da maior parte das almas em encarnação atualmente sobre

a Terra.
A maioria deseja uma estabilidade, e a estabilidade não existe mais.



Em suas vidas, no clima, na matéria em sua totalidade, não pode mais ali existir estabilidade.
Vocês vão ver dentro de pouco tempo, com os seus próprios olhos, o que ninguém jamais viu neste planeta.

Não procurem a estabilidade, ela não existe.
A única coisa que existe é a Sombra ou a Luz.

Essas são as suas únicas boias para pendurar que irão lhes permitir uma aparente estabilidade no curso do
caminho de vocês.

Então, segurem-se bem, agarrem-se firmemente à ponta da Luz (ou da Sombra, se tal for o seu caminho).
Esses são os únicos suportes que irão lhes permitir não permanecer na imobilidade, o que seria a coisa mais

terrível podendo chegar a uma alma humana: recusar o movimento do universo.
É como se eu lhes dissesse que amanhã o Sol vai nascer e que, entretanto, vocês decidissem não se mexer,

decidissem ficar na cama e isso para sempre.
Isso é praticamente impossível no nível da alma e no nível dos caminhos que vocês percorrem.

É indispensável aceitar isso.
Vocês devem movimentar-se, seja qual for este movimento.

Vocês não podem ficar imóveis no caminho.
Vocês não podem ficar esperando as cenouras caírem do Céu.

Vocês não podem ficar imóveis e receber a Luz, do mesmo modo, vocês não podem ficar imóveis e receber a
Sombra.

Tudo isso necessita de um movimento, mais do que nunca.
Na vida das almas no caminho sobre a Terra existem períodos de imobilidade, períodos onde nada acontece.
Entretanto, no período atual que é, eu os lembro, o ano da mudança e da virada, é indispensável compreender

que os caminhos não podem permanecer imóveis.

***

Vocês devem empenhar-se, total e lucidamente, no que vocês decidirem durante este ano, quer vocês já
tenham percebido o Anjo, sentido o Anjo ou quer ele não tenha ainda vindo bater à porta da sua alma.

No entanto, é preciso preparar as suas estruturas.
Eliminem as suas palavras, os seus olhares e os seus pensamentos, todos os julgamentos e todas as

afirmações sobre um caminho, sobre uma pessoa, mesmo entre as pessoas próximas de vocês.  
Contentem-se em encontrar a origem do que vocês são, a origem do que vocês desejam, a origem que dará a

vocês o impulso para avançar no seu caminho.
Vocês não podem, tampouco, emprestar um caminho pertencente a outra pessoa.

Quando muito, vocês podem andar em caminhos paralelos, mas que, no entanto, jamais sejam confundidos.
O ano da virada lhes mostra também, ao mesmo tempo a interdependência dos caminhos, mas, também, a

solidão associada ao seu caminho.
Quer vocês andem em casal ou sozinhos ou em grupo, a solidão faz parte do movimento de virada que vocês

terão que viver durante este ano.

***

Eu lhes falei também, em várias ocasiões, de diferentes obras ligadas às cores (1).
Nós nos aproximamos agora perigosamente da Obra no Vermelho que se refere ao povo dos Estados Unidos.
Muitas coisas vão virar fumaça antes da emergência total que, eu os lembro, é aguardada para o período de 15

de agosto.

NOTA: “No dia 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers - tradicional banco de investimento estadunidense - anunciou
sua falência. Não houve socorro.”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess%C3%A3o
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696

Muitas desilusões vão aparecer, verdades muito perturbadoras serão reveladas.
Não reajam, não critiquem, isso é apenas o resultado dos atalhos tomados pela maioria deste povo desde a

sua origem.
Não é à toa que as origens de cada ser, desde tempos imemoriais, tentaram se conservar através do povo

vermelho original deste solo.
Eles são os guardiões da memória dos caminhos atravessados pela Terra ao longo da emergência dos

diferentes sóis que antecederam o seu.
Evidentemente, alguns caminhos, e particularmente aquele do povo dos Estados Unidos, vão interferir

grandemente no caminho de vocês.
Isso vai reforçar o basculamento do caminho dos povos europeus através da emergência de movimentos que

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess�o
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696


vão mostrar o lado ridículo deste meio que foi erigido como dogma absoluto, como valor de troca que é apenas
um valor ludibrioso que vocês chamaram de dinheiro.

Todas as suas relações foram fundamentadas neste valor.
Mas o dinheiro não tem valor.

Ele apenas foi criado para servir um propósito específico, que é o do domínio humano sobre outros seres
humanos.

Há pouquíssimos sistemas solares onde o dinheiro está presente.
Na maioria dos mundos da 3ª Dimensão (mesmo nos mais perversos, eu recorro à sua capacidade para

discernimento), existem muitos povos cujo caminho de involução tem levado a invadirem a sua Terra, desde
tempos imemoriais e que, ainda hoje, vivem em locais isolados no subterrâneo ou debaixo d’água, visando

interferir e dominar o seu planeta e os seus habitantes.
Eles evoluem na 3ª Dimensão como vocês e, no entanto, apesar de serem perversos, apesar do seu instinto

de dominação, eles não sabem o que é o dinheiro.
O dinheiro representa a pior das perversões que o ser humano criou.
Neste nível, eu sequer falo dos juros que é a perversão da perversão.
O dinheiro levou à perda do senso de comunicação com o coração.

Não há outros responsáveis pelos seus infortúnios.
Não há outros responsáveis pelas suas ilusões e pelos seus caminhos desviados da Luz.

Essa é uma grande revelação que irá ocorrer bem depressa, a partir do momento em que o valor atribuído ao
dinheiro entrar em colapso.

O que se tornam as suas vidas?
O que se torna o seu comércio já que ele foi construído nisso?

O dinheiro é um valor que pertence, em termos energéticos, ao que vocês chamam de chakras inferiores.
Ele está, então, naturalmente associado à dominação, à força e ao poder: valores totalmente opostos aos

valores do coração.
Os mundos de 3ª Dimensão que evoluem no coração, nos milhares de mundos habitados, não têm

necessidade do que vocês criaram.
A comunicação de coração a coração não pode estar, em caso algum, perdendo, mas sempre ganhando, o

que está longe de ser o caso, vocês hão de convir, com o seu meio de troca que é o dinheiro.

***

A troca, para vocês, está então, de maneira geral, evidentemente, assimilada ao poder, à dominação.
O coração nada tem a ver com a dominação, com o poder.

Está aí como, através de um elemento criado, vocês chegam a se afastar e a permanecer imóveis como a
maioria dos seres humanos sobre este planeta.

Mas, hoje, tudo isso tem um fim e este fim está à sua porta.
Não lamentem, não temam, isso irá lhes permitir realmente saber qual é o seu caminho.

É um caminho para a Luz e para o coração, ou é um caminho para a Sombra ou para a individualidade?
Compreendam bem, caras almas, que só o colapso deste valor monetário que serve de refúgio na ausência do

coração, podia ser capaz de revelar a natureza do seu ser, a natureza do seu caminho.
Isso não é para daqui a dez anos, isso já foi anunciado há quase um ano e isso se confirma.

O movimento foi iniciado há um ano, ele chegará ao seu término, que é a virada total dos valores, no período de
15 de agosto.

Vocês serão confrontados com o seu coração ou com a ausência de coração, e não no sentido vibratório
espiritual, mas no sentido da sua encarnação e no sentido mais prosaico da vida que vocês têm que viver.

É quando tudo desmorona (que não são os seus valores, evidentemente, a título individual, mas os valores da
sua sociedade) que se vê o seu próprio valor.

É muito fácil dizer-se no coração quando todas as necessidades básicas da sua vida são providas.
É muito fácil dizer-se no coração quando tudo está equilibrado, quando nada está faltando e quando se está em

relativa tranquilidade.
É totalmente outra coisa no momento em que esses valores julgados como seguros na ausência de coração

desaparecem, porque somente aqueles que tiverem cultivado os valores do coração serão capazes de ali
extrair os recursos necessários.

Este é um acontecimento que eu qualificaria de feliz e de essencial no cenário deste ano.
Não pode ser de outra forma.

***

Compreendam bem que, agora, uma série de elementos que eram, eu diria, aguardados ou temidos, apenas
faz parte de uma trama astral, possível ou impossível, segundo a orientação da massa crítica humana, mas



esse não é mais o caso.
Esses acontecimentos estão na encarnação, descendo vibratoriamente na sua realidade e absolutamente mais
nada pode impedir esta sequência lógica do que vocês construíram desde a existência do corpo astral, há mais

de 50.000 anos.
Então, será que por isso vocês devem começar a antecipar, fazendo provisões de coisas e mais ainda?

Absolutamente não, se não isso iria provar que vocês nada compreenderam.
A melhor preparação é cultivar o que acontece no seu coração.

Naturalmente, cabe também a vocês, através desse movimento que será preciso aceitar, compartilhar essas
informações, não a fim de fazer aderir ou de fazer refutar, mas unicamente com o objetivo de desencadear um

movimento: seja qual for o movimento, só ele é importante.
Vocês não poderão ficar imóveis, vocês não poderão permanecer no que vocês creem, vocês não poderão

permanecer no que vocês construíram.
O único espaço de tranquilidade neste tumulto encontra-se no interior de vocês mesmos, neste espaço

sagrado que se chama o coração.
Bem amadas almas no caminho, seres humanos na encarnação, na experiência da materialidade que vocês

estão, se vocês tiverem agora perguntas relativas ao que eu acabo de falar, e unicamente em relação a isso, eu
quero tentar ali responder.

***

Pergunta: o que você quer dizer com “vocês vão ver o que jamais viram neste planeta”?

Não vejam aí nada de catastrófico.
Eu falava mais de comportamentos, tanto de movimentos de fraternidade (impensáveis há ainda algumas

semanas do seu tempo), mas também de atrocidades, o outro lado do caminho que vocês jamais conheceram
sobre esta Terra.

Pois o dinheiro pode tornar louco ou tornar sábio, dependendo da natureza do seu caminho, e a privação deste
elemento vai perturbar as regras mais fundamentais da sociedade que vocês construíram.

Entretanto, é evidente que as manifestações geofísicas acompanham totalmente esse movimento.

***

Pergunta: como poderemos reconstruir depois?

Vocês não podem falar de reconstrução antes de tudo ser arrasado, o que ainda não é o caso.
A única reconstrução consiste, eu diria, em construir a sua Essência, em construir o seu caminho e nada mais.

***

Pergunta: o que acontece em um casal quando uma alma caminha para a Luz e a outra, para a
Sombra?

Há neutralização e, neste caso, há imobilidade.
Isso, então, é prejudicial para os dois caminhos.

Jamais se esqueçam de que a linguagem do Divino é matemática, e vocês têm uma regra fundamental que
vocês tiveram que aprender nos seus sistemas escolares que diz que menos vezes menos é igual a mais, mas

que menos vezes mais é igual a menos.
Isso é válido no nível da Luz e da Sombra.

***

Pergunta: como estar ciente de que estamos no caminho?

Isso se reflete pelo estado de fluidez.
Se vocês estiverem em concordância com o seu caminho, seja qual for esse caminho (de involução, de

evolução ou outro), a partir do momento em que o seu interior estiver concordante com o exterior, as coisas
acontecem de maneira mais suave, mais funcional, mais agradável.

***

Pergunta: como facilitar da melhor forma a conexão com o Anjo?



Qualquer processo que aumentar, que fizer movimentar o seu nível vibratório.
Pois, compreendam que, seja qual for o sentido do caminho, o encontro com o Anjo é inexorável.

Para isso vocês têm necessidade de se mexerem: é preciso reduzir ou aumentar, dependendo do caso.
Todas as técnicas que modificarem o seu estado vibratório.

Para alguns, isso pode ser a atividade física, ou mesmo a atividade sexual, ou mesmo uma atividade muito
mais espiritual ou outros meios de acordo com a sua conveniência.

Entretanto, eu repito que este encontro com o Anjo está inscrito nos processos de transformação que vocês
vivem.

Então, o mais importante, ainda uma vez, é estar concordante consigo mesmo.
Estar concordante consigo mesmo é uma atitude interior que consiste em não mais olhar para o exterior, que

consiste em não mais dar importância ao olhar do outro.
Isso não é tampouco um confinamento, mas, sim, um desprendimento de qualquer influência externa que viria

limitar a sua própria expansão e a sua própria interioridade.

***

Pergunta: esse contato com o Anjo é consciente ou inconsciente?

Eu falei amplamente sobre esse assunto.
Eu vou repetir simplesmente que tudo é possível.

Evidentemente, o contato mais frequente é o período em que há menos resistências, ou seja, durante a noite.
Em outros casos, o encontro poderá ocorrer de maneira consciente durante o dia.

O Anjo vai encontrar a brecha mais adequada para este encontro.

***

Pergunta: você poderia ser mais específico sobre a Obra no Vermelho?

Eu lhes dei o elemento principal no nível da sua sociedade.
Os outros acontecimentos de natureza elementar serão calcados nisso.

Nada mais por enquanto.

***

Pergunta: os impactos vão ocorrer também nas zonas do corpo físico correspondentes à cor
vermelha?

Necessariamente e no sentido do caminho.
Se o seu caminho for a Luz, isso irá corresponder ao despertar total do potencial do que vocês chamam

de Kundalini.
Se o seu caminho for a Sombra, isso irá corresponder ao despertar total dos chakras inferiores.

***

Pergunta: como ajudar os outros?

Certamente não pelas suas palavras, mas lendo o que eu tenho dito já desde alguns meses (2).
Parece-me que a sua tecnologia permite ter acesso a essas informações de maneira bem rápida.

***

Pergunta: nós não temos mais perguntas. Você tem outras informações para nos transmitir?

Não, eu tenho que lhes transmitir a transformação associada à Radiação da minha Presença que eu peço para
acolherem agora antes de me retirar.

... Efusão de energia ...

************
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Almas humanas em encarnação e densidade, trago a vocês a minha Radiância, a minha Luz.

Eu sou Jofiel, Anjo da Luz dourada e do Conhecimento.

Venho até vocês para completar um certo número de elementos relativos à sua evolução neste sistema solar que eu coloco à sua
disposição desde há meio ano do seu tempo terrestre.

Vocês vivem em espaços que são chamados de espaços de transição, porque mesmo que muitos seres humanos não o concebam
ainda e nada vivam, vocês estão na transição.

A transição é um passo intermediário entre dois estados estáveis.

A transição é, por definição, um estado instável, um estado onde a sua polaridade, a sua consciência, o seu mental, as suas emoções,
o seu corpo, oscilam entre dois polos.

Um polo antigo ligado a um modo já vivenciado e experienciado, para alguns de vocês, em muitas encarnações, durante um tempo
relativamente longo, enquanto para outros, muito mais recentemente. E um polo ainda não totalmente atualizado que vocês chamam,
creio eu, de 5ª Dimensão ou Mundo da Luz autêntica e da Luz da Unidade.

Esta etapa de transição pode dar origem, de acordo com as almas em encarnação que a vivem, a reajustamentos, ou pelo contrário, a
períodos de grande dificuldade, sem reajustes.

Tudo depende da intenção que colocam para irem desta transição, para o novo estado, ou então, de decidirem ir para a transição,
para regressarem ao antigo estado.

Entendam com isso, tal como eu o disse, já muitas vezes, que toda a alma neste momento de transição da Terra, vivendo neste
planeta, tem a escolha imperecível de se voltar para um novo estado ou de regressar ao velho estado.

Toda a alma humana em encarnação vai apresentar esta instabilidade mais ou menos acentuada, mais ou menos intensa, instabilidade
na qual vocês vivem desde há muitos meses.

Alguns sentem-se particularmente confortáveis, porque a transição é de tal forma vivenciada e aceita devido à escolha já estar feita,
qualquer que seja essa escolha.

Por favor, entendam que, se o período de transição os desestabiliza isso simplesmente significa que essa escolha e as ações
relacionadas com estas escolhas, não estão totalmente feitas.

Qualquer que seja a sua escolha, se foi realizada, vocês vivem este período de instabilidade de forma mais ou menos estável, mas em
qualquer caso sem sofrimento.

O fato de viver bem este período de transição, não significa automaticamente que terão acesso à 5ª Dimensão, mas que, porém, vocês
efetuaram a sua escolha.

Mais uma vez eu não falo da escolha com o corpo, sem o corpo, ou do seu acesso à 5ª Dimensão.

JOFIEL - 26 de julho de 2008 - Autres Dimensions
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Muitas almas que optaram por permanecer na 3ª Dimensão após a transição não experimentam nenhum medo, nenhum sofrimento,
nenhuma perturbação, porque a sua escolha é clara, eles decidiram vir reencarnar em planos de densidade que alguns de vocês
devem deixar brevemente.

Entendam também que a transição e instabilidade da transição não estão ligadas a uma evolução qualquer ou involução. Ela apenas
reflete a estabilidade ou não, a pertinência ou não, das suas escolhas, de acordo ou em desacordo com a sua alma.

Isso explica porque algumas almas vivem um sentimento de fluidez, um sentimento de Unidade, o que não prejudica absolutamente a
sua escolha para a 3ª ou 5ª Dimensão, mas unicamente como afirmação desta escolha através da realidade do seu momento
presente. 

Agora, para as almas que vivem esta transição com instabilidade, convém compreender que, por si mesmas, a sua alma lhe mostra, e
inclusive o próprio período vibratório da transição lhe mostra, que devem formular e aceitar a sua escolha, de forma a vivê-la de
maneira muito mais serena.

A transição é um período de grande instabilidade de elementos, como o podem observar todos os dias, e como eu já anunciei na
minha primeira vinda, e quando das minhas vindas posteriores à sua densidade.

Assimilem também que a transição por definição, não é um estado estável. Isto significa que, mesmo durante este período, se vocês se
sentirem maravilhosamente bem, isso apenas significa que as suas escolhas estão feitas e assumidas, mas em caso algum, que vocês
permanecerão nesta estabilidade. Trata-se de um estado de transição e, portanto, transitório, como o nome o sugere.

Não se fiem nos seus sentimentos como um elemento de estabilidade.

Deve simplesmente aportar-se, de maneira intelectual, a satisfação da escolha feita. 

Agora, vocês questionarão, como conhecer a escolha que é a sua? 

Por mais paradoxal que isso possa ser, vocês não podem ter a pretensão de conhecer o seu objetivo e a sua evolução futura. Isto
significa que os seres humanos, persuadidos na pessoa para continuarem o caminho da experiência da densidade, da materialidade,
irão se encontrar, entretanto projetados para a 5ª Dimensão.

O inverso é muito mais raro.

Isso quer dizer que aqueles que colocaram a escolha da 5ª Dimensão, não poderão em absoluto, voltar atrás para a 3ª Dimensão. Isso
é extremamente importante para viverem este período, o mais sereno e fluidamente possível.

Com efeito, vocês têm necessidade de estar atentos, quaisquer que sejam as suas escolhas, a fim de infundir em vocês, o que eu
chamei de reencontro com o Anjo.

Isso se anuncia para muitos de vocês.

Alguns de vocês já o viveram de uma maneira formal, mas inconsciente.

Alguns de vocês têm vagas reminiscências deste reencontro.

Lembre-se, para a maior parte de vocês, ele ocorrerá ou ocorreu de maneira noturna, nem sempre consciente de momento, vaga
lembrança profunda da sua consciência, progressivamente e à medida dos dias que se anunciam, até ao período presumido de 15 de
agosto, que como eu o disse, corresponde ao advento do trabalho no vermelho para o povo americano, e o momento em que vocês
descobrem um certo número de elementos que estavam escondidos da sua consciência, pelos que vocês chamam de Forças da
Sombra e que eu prefiro chamar as Forças da Não-Luz ou Forças da Resistência à Luz, se preferirem, mas que, no entanto são
também, as Forças evolutivas apesar delas se definirem como involutivas.

Durante o período propício, que vai durar algumas semanas do seu tempo, vocês vão ser conduzidos a viver no seu sono, para muitos
de vocês, os fenômenos da natureza que eu descreveria como místicos ou expansivos ao nível da sua consciência.

O mais frequente, o reencontro com o Anjo será precedido de sonhos típicos associados à elevação: escalar montanhas, atravessar
oceanos, sonhos de voos, sonhos de elevação, sonhos de alegria.

Todos os elementos que os conduzirão até à porta do reencontro com o Anjo, para aqueles que não o viveram, certamente.

Este reencontro está iminente.

Ele vai permitir àqueles que neste momento estão instáveis, encontrar a estabilidade e poder instalar a sua escolha livremente.

É muito importante doravante, assimilar que o ato mais importante das suas vidas, quaisquer que sejam as suas ocupações ou
preocupações, é unicamente o de se religarem à sua Fonte, à sua Luz e à sua alma a fim de que nenhuma decisão possa vir do
exterior de vocês mesmos e das outras pessoas além de vocês mesmos.

Aqueles que estão na instabilidade são presas fáceis para as Forças de Resistência, porque evidentemente, aqueles que de maneira
instintiva se opõem, eu diria a que as almas humanas sejam libertadas das algemas da densidade na qual vocês evoluem e que era o
seu domínio de experiência desde há milênios.

Lembrem-se que estão em transição, de que vocês estão entre dois estados. O planeta ilustra isso através dos seus movimentos,
através destes eventos. 

Isto significa que os itens que pertencem à 3ª Dimensão, que foram moldadas pelas Forças de Resistência, e eu refiro-me
essencialmente o seu sistema financeiro, deve viver o seu colapso, o seu desaparecimento total.

Do mesmo modo que tudo o que se relaciona com à sua tecnologia com a qual vocês se ocupam tanto, deve conhecer reveses
consideráveis.



consideráveis.

Isto não significa, é claro, que vocês vão encontrar-se no que vocês chamam de Idade da Pedra.

Isto significa simplesmente que vão ver problemas extremamente profundos nos sistemas ditos de comunicação, quaisquer que sejam.

Isto não deve de forma alguma deixá-los alarmados.

Isto significará simplesmente que a instabilidade da Terra começa a entrar na sua atividade máxima.

Atividade máxima, eu o repito, que se estenderá por um certo número de meses já cifrados.

Eram de 42 meses no início deste ano.

Não são mais que 35 a 36 meses.

Durante este período de instabilidade, o conjunto da totalidade dos seres humanos deverá ter encontrado a estabilidade da aceitação
da sua transição, quer isso seja através da passagem por uma nova morte, quer isso seja através da manutenção ou da persistência
da encarnação.

Seja qual for a escolha, lembrem-se que deve estar perfeitamente estabelecida antes do fim deste ano.

Isto significa que toda a humanidade terá vivenciado o reencontro com o Anjo de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos
autêntica e mais ou menos revelada.

Contudo, estejam certos de que este reencontro será a força motriz que permite à alma humana estabilizar completamente este período
de transição.

A transição para a Terra é a passagem de um estado para outro.

E vocês irão me perguntar como é que vocês, almas humanas, vão viver uma transição que não é inteiramente calcada naquela do
planeta, visto que, eu os lembro, a transição para vocês seres humanos, não como um coletivo, será concluída até ao final deste ano
terrestre enquanto a Terra terá ainda um pouco menos de três anos.

É importante compreender que vocês devem estar estabilizados nas suas escolhas para lidar com a transição do planeta, que será
muito mais lenta, muito mais dolorosa.

A evolução do planeta dependerá também de vocês.

Tanto de vocês que escutam o que eu digo, mas também para aqueles que lerão o que eu digo. Mas também de todos os seres
humanos do planeta, como aqueles no interior das suas florestas, dos povos primitivos, ou ainda, pertencentes também às elites, sejam
elas quais forem, aqueles que tomaram o controle do seu destino no seu lugar.

Eles também vão viver o reencontro com o Anjo, que deverá fazê-los escolher um campo ou o outro.

Não haverá alternativa possível.

Isso irá se traduzir daqui até ao final deste ano por um número surpreendente de decisões que serão tomadas pelos seus líderes e
dirigentes que irão no sentido da sua própria decisão.

Cada um vai ser confirmado nas suas escolhas e decisões.

E vocês compreendem também que o ponto de vista de uma alma que aceitou a 5ª Dimensão, e o ponto de vista de uma alma que
decidiu manter-se na 3ª Dimensão, podem ser profunda e completamente diferentes, o que pode dar lugar, não a mal-entendidos, mas
a resistências agravadas, traduzindo-se no seu discurso através do que vocês denominam de um estado de guerra.

Eu nunca disse que seria simples.

Isso será simples no seu interior, em função da sua escolha e da estabilidade da sua escolha, mas isso não será absolutamente
simples ao nível coletivo, porque vocês todos, terão todos que se confrontar, (eu diria ainda numa expressão popular, que lutar) com uns
e outros nas suas diversas escolhas.

Período portanto de confrontação. 

Mas esta confrontação é indispensável, não como elemento que fará mudar de opinião quem quer que seja, mas simplesmente para
reforçar as escolhas e a adesão daqueles que escolheram a 3ª Dimensão e daqueles que escolheram a 5ª Dimensão.

É perfeitamente lógico e acessível de entender que aqueles que tiverem escolhido conscientemente a 3ª Dimensão, apesar do seu
reencontro com o Anjo, refutarão toda a possibilidade de existência de uma outra dimensão que não a sua.

Evidentemente, aqueles que tiverem feito a escolha inversa da transição para a nova dimensão, deverão provocar ainda mais ridículo,
zombaria, perseguição de todos os tipos.

Esta época será vivenciada no momento de turbulência que viverá a Terra, e que já vive o seu planeta. É uma etapa que será, a palavra
exata é fortificante, ela vai fortificar uns e os outros.

Aqueles que não serão capazes de ser estimulados tendo em conta as suas escolhas serão, de qualquer modo, desencarnados por
uma razão que é muito simples: a partir do momento em que, em uma época de transição, desencarna um organismo vivo numa certa
densidade, o momento de renascimento apenas lhe poderá ser oportuno, quando a transição estiver completa no sistema planetário,
quer na 3ª Dimensão com um corpo de densidade semelhante, ou por um corpo de 5ª Dimensão profundamente etérico.

Não se assustem com aqueles que partirão também através de confrontos, através dos elementos que se manifestarão na Terra.



Isso são as escolhas deles, inteira e totalmente livres.

Não há nenhuma razão para se entristecerem, não há necessidade de expressarem sofrimento, porque acreditem em mim, aqueles
que partem neste período de transição viverão em espaços onde os planos astrais não existem.

Não existem mais tempos intermediários, dado que estes não existem mais.

Isto significa que as almas que escolheram deixar este corpo, qualquer que seja o seu destino posterior, no final do período de três
anos de vida que resta viver, poderão ficar em espaços etéricos de pura Luz a partir dos quais elas vão decidir voltar a encarnar na 3ª
ou na 5ª Dimensão.

Elas viverão uma beatitude total da alma, tal como foi descrita por muitos místicos, que é o que alguns deles chamaram de Fonte de
Cristal.

Portanto, não tenham nenhum sofrimento pelo outro.

Eles estarão, de alguma forma ao abrigo das vicissitudes da morte habitual do ser humano, tal como se define desde há 50.000 anos.

Vocês devem se preocupar em irradiar suas próprias escolhas, a sua própria Luz. 

Repito mais uma vez que, quaisquer que sejam as suas escolhas, elas são justas. Se a sua alma sente a necessidade de viver um novo
ciclo de reencarnação, isso é completamente apropriado.

Não existe nenhum julgamento, nenhum limite para as possibilidades de experiência que permite o criador às suas criações.

Vocês não devem, portanto, em nenhum momento, emitir julgamentos.

As Forças de Resistência estão também no seu lugar. 

Elas têm o seu papel e, acreditem ou não, o seu papel é também um papel da Luz, mas num tempo muito mais longo do que aquele no
qual vocês vivem e têm acesso, numa escala de tempo que até mesmo a alma localizada fora do tempo linear desta dimensão não
poderia entender e assimilar.

É nisto que vocês não devem em momento algum, e neste período, levar algum julgamento sobre o que quer que seja, e sobre não
importa que evento, que se manifeste na Terra.

Vocês devem entrar em interioridade.

Vocês devem entrar no silêncio interior.

Vocês devem examinar cada palavra que deve sair da sua cabeça, através da boca, antes que ela ultrapasse os seus lábios, para ter
certeza de que não aumente a energia do confronto. 

Isto pode ser extremamente delicado, especialmente para pessoas que vivam no que vocês chamam de “casal”, em que um está
estabilizado na 3ª Dimensão, enquanto o outro é estabilizado na 5ª Dimensão.

Isso resultaria num desacordo vibratório absoluto e total, que impede completamente a vida comum.

Neste caso, é conveniente ser sábio e quebrar a noção de casal.

Não existe alternativa.

Se os seus modos de vida, a sua profissão, os seus afetos, os seus enraizamentos já não correspondem à estabilização da sua
dimensão, é necessário mudar.

Não há preço a pagar.

É preciso restaurar a qualquer preço a estabilidade da sua escolha, independentemente da instabilidade do planeta, eu o repito. Isso é
capital, quer vocês estejam vivos ou comecem a partir para o outro lado.

Vocês devem ir ao limite da sua escolha e manifestá-la concretamente na sua vida, na sua totalidade, com lucidez e Amor, senão
arriscam-se a sofrer certas vibrações, alguns aborrecimentos que poderiam muito rapidamente transformar-se num mal-estar ou numa
doença extremamente possante que arriscaria levá-los rapidamente.

Se isso é a sua escolha, tudo bem.

Se isso não for a sua escolha, ainda assim seria prejudicial.

Nós temos necessidade, recordem-se, que um certo número eleve, estritamente falando, os seus corpos de 3ª Dimensão para a 5ª
Dimensão, o correspondente ao processo de ascensão.

Quanto maior for o número que evoluirá para a 5ª Dimensão com o corpo, mais fácil será semear novamente esta Intraterra da 5ª
Dimensão.

Isso é indispensável a entender.

Então, chamamos a sua atenção sobre vocês todos, para que vocês criem uma estabilidade, na instabilidade coletiva, que
implementem as mudanças necessárias e indispensáveis para manterem a sua estabilidade, que não entrem em oposição com
nenhum elemento que teria escolhas contrárias às suas, pois é a sua liberdade absoluta.

Vocês se apercebem aliás que cada vez mais, de acordo com as suas próprias escolhas, vocês serão forçados a deixar o que lhes



Vocês se apercebem aliás que cada vez mais, de acordo com as suas próprias escolhas, vocês serão forçados a deixar o que lhes
poderia ser caro.

Da mesma forma, imaginem uma alma que tenha feito a experiência da 3ª Dimensão e a experiência da encarnação e da densidade,
de novo, por um ciclo completo de 50.000 anos, e que esta alma evoluía num mundo onde uma atmosfera espiritual tinha aceitado a
passagem à 5ª Dimensão, esta alma será obrigada a deixar de participar para estar muito mais consistente com a manutenção da 3ª
Dimensão.

Não existe outra alternativa, não existe outra solução.

Assim são os períodos de transição em todos os sistemas solares no momento em que eles devem mudar de uma dimensão para
outra.

Esta etapa é chamada, vocês compreenderam-na, de transição.

A transição evoca irremediavelmente um processo transitório, transitório esse, sendo vivido apenas com uma certa forma de equilíbrio
interior, qualquer que seja o desequilíbrio exterior ligado à própria transição.

Cada vez mais, lembrem-se que a transição em si dura um ano.

A transição global dura 42 meses.

Existem portanto, 30 meses de intervalo e isso não é por acaso. 

É por isso.

Agora, se tiverem quaisquer dúvidas sobre esta noção de transição, estou pronto para tentar dar outros esclarecimentos.

Pergunta: Se uma pessoa ainda está na ambivalência entre a 5ª ou a 3ª Dimensão, como fará a escolha final?

Será feita, o mais tardar até ao final deste ano, a título individual.

Essa escolha será induzida pelo reecontro com o Anjo.

O Anjo, compreendam também, não os induzirá em nenhuma direção.

Mas ele, através deste encontro Vibratório, irá permitir a vocês fazerem definitivamente a escolha.

Aqueles que vivem nesse momento na instabilidade, são precisamente aqueles que ainda não encontraram o seu Anjo e portanto,
oscilam entre o interesse e a atração da densidade e a atração e o interesse da Luz.

Crescer em Luz necessita imperativamente de decrescer na densidade e reciprocamente.

Vocês não podem mais permanecer nesse estado intermédio.

Isso é uma característica do período de transição.

Compreendam também que nenhum ser humano pode ditar a escolha a outro ser humano, apenas o Anjo, através da sua irradiação, é
capaz disso.

Isto também se aplica aos seres humanos que despertaram os seus chacras, que despertaram os seus Corpos de Luz, que entraram
na fase do despertar total. Eles também podem decidir neste reencontro com o Anjo, fazer o sacrifício da encarnação para se tornarem
líderes da 3ª Dimensão.

Eles vão reencarnar na 3ª Dimensão.

Eles são talvez até mais evoluídos do que aqueles que escolheram a 5ª Dimensão.

Portanto, não julguem.

Pergunta: O que significa a diferença de 30 meses?

Os 30 meses é uma distância extremamente importante.

Ela corresponde ao que foi chamado de «2 tempos – 1 tempo - metade de 1 tempo».

Vocês estão na metade de 1 tempo.

Metade de 1 tempo sendo um ano de diferença.

Os 2 tempos sendo os 30 meses.

Os 2 tempos de intervalo entre o indivíduo e o coletivo, está ligado ao período de confrontação.

Esta confrontação, no plano energético, é indispensável.

Ela vai permitir selar definitivamente a separação de plano entre a 3ª e a 5ª Dimensão.

Lembrem-se que estão no período de transição.

Durante a transição, o período corresponde ao desaparecimento da trama intermediária ou astral inferior.



Isso deve se reconstituir.

Não pôde haver comunicação durante 50.000 anos entre a 5ª e a 3ª Dimensão.

A confrontação corresponde ao estabelecimento de uma barreira ao nível coletivo, energético, vibratório da consciência que permitirá
de novo selar os planos e separá-los de forma definitiva por 50.000 anos, o que permitirá a experiência da 3ª Dimensão para aqueles
que o desejarem e permitirá àqueles que viverão na 5ª Dimensão estarem totalmente separados, energeticamente, vibracionalmente,
fisicamente, em consciência, desta 3ª Dimensão.

Pergunta: Qual é o interesse de prosseguir na 3ª Dimensão?

Chama-se sede de experiência, sede de dualidade.

Algumas almas concebem hoje, não terem feito o «tour» da inquirição, o «tour» das encarnações possíveis, não terem experienciado
toda a gama de cores, emoções, sentimentos existentes na Terra.

Ou porque são jovens, ou pelo contrário, porque eles são muito antigos e eles decidiram sacrificarem-se para se tornarem de algum
modo os grandes guias da 3ª Dimensão futura.

Eles, manterão uma comunicação com a Luz, a título individual.

Eles são muito raros.

Do mesmo modo que vocês viveram isso durante os ciclos de encarnação no plano histórico desde há 50.000 anos.

Aqueles que foram Seres Iluminados foram pouco numerosos.

Pergunta: Isso significa ter vivido todas estas paletas de experiências, para poder progredir para uma dimensão posterior?

Não, isso depende da polaridade da alma.

Existem almas cuja polaridade está irremediavelmente virada para a Luz.

São almas jovens em termos de densidade e de encarnação na 3ª Dimensão mas que, contudo, estavam de tal forma sedentos da 5ª
Dimensão que elas deixarão sem lamentos os mundos da encarnação e da densidade.

Não existe nenhuma passagem obrigatória.

Não existem muitas encarnações necessárias e suficientes para isso.

Pergunta: O ciclo de 52.000 anos está apenas relacionado com os movimentos planetários?

Trata-se unicamente, neste sistema solar, da precessão dos equinócios, isto é, o tempo completo que leva o sistema solar para
realizar a volta pelo zodíaco.

Em outras humanidades, em outros espaços, é de 300.000 anos.

Em outros lugares será de 450.000 anos em equivalência como tempo da Terra.

Pergunta: Se formos de uma origem não terrestre, quando da passagem à 5ª Dimensão com o corpo, ele reencontrará a sua forma
original?

Isto é profundamente diferente dos desejos da alma e do projeto da alma.

Algumas almas reencontrarão a sua forma de origem.

Outras almas permanecerão na 5ª Dimensão, mas para isso, é necessário aceitar e compreender que a forma que terão na 5ª
Dimensão mesmo mantendo o corpo, será profundamente diferente.

Vocês farão parte das novas raças para aqueles que acederão à 5ª Dimensão, ao que se convencionou chamar a raça azul.

A pele não será mais da cor que têm agora.

A conformação dos seus orifícios, do seu crânio, do seu cérebro, dos seus órgãos não será mais a mesma.

Do mesmo modo que as suas cadeias de DNA serão alteradas.

A sua estrutura, o citoesqueleto orgânico, não será mais a mesma, nunca mais.

Manter o corpo não significa a mesma morfologia, a mesma fisiologia.

Pergunta: Isso vai ser uma transformação a longo prazo?

Ela será imediata a partir do momento em que o corpo oscilar para a 5ª Dimensão.

Vocês não podem penetrar com esse corpo na 5ª Dimensão.

Mesmo que mantenham o corpo, ele será transformado.

Pergunta: Entraremos em seguida de novo num ciclo de evolução?



Tudo é evolução, tudo é ciclo.

Os ciclos, sem entrar em detalhes que nos levariam muito longe, evoluem desde a consciência coletiva instintiva - tal como aquela que
existia neste planeta para certos continentes desaparecidos muito antes da Atlântida, até dimensões extremamente elevadas em que a
consciência e a vida, tal como a entendem, se manifesta através de formas de irradiação triangulares que estão além de todo o
antropomorfismo, onde não existem mais orifícios.

A vida resume-se a três traços de cor e esta dimensão é consideravelmente mais evoluída e elevada que a sua.

Eu diria simplesmente, que esta estrutura de 24ª Dimensão, evoluindo sob a forma triangular, contém em si, a totalidade dos potenciais
de todos os mundos criados.

Pergunta: Qual seria a estrutura aparente de um corpo de raça azul da 5ª Dimensão?

O antropomorfismo existe ainda na 5ª Dimensão, independentemente de raça, humana ou não humana.

Existe uma perpetuação do antropomorfismo.

O sistema genético em contrapartida é diferente.

O sistema celular é diferente.

O trato gastrointestinal será diferente, porque não há mais necessidade de se alimentarem no sentido que vocês o entendem.

A sexualidade não mais tem razão de ser.

A forma do corpo, enquanto existente, está profundamente remodelada.

Vocês persistirão em ter dois braços e duas pernas, uma cabeça e nove orifícios, mas a sua função e, ainda o seu aspecto, será
profundamente diferente.

Pergunta: Qual será o aspecto?

Isso não tem nenhuma importância, no estado atual das coisas.

Pergunta: Porque é que certos Seres de origens diferentes têm encarnado sob a forma humana? 

Por prazer ou necessidade.

Depende.

Pergunta: Que necessidade pode justificar este tipo de encarnação?

Uma necessidade essencial existindo e sobrevindo a cada transição de cada sistema solar.

A transição é um momento extremamente enriquecedor além do seu aspecto confrontante.

É nestes períodos que a densidade pode ser vivenciada e experimentada ao nível do que eu poderia chamar de seu conhecimento,
muito mais do que nas fases de sucessivas encarnações.

Pergunta: Aqueles que ascensionam com o corpo, poderão eles reencontrar a sua forma original?

É impossível reencontrar a forma original para aqueles que mantêm o corpo, porque existem profundas diferenças ao nível genético
entre um corpo humanoide e um tipo diferente de corpo.

Pergunta: Isso seria uma forma de sacrifício?

Eles irão encontra-lo a partir do momento em que a etapa da 5ª Dimensão for realizada e quando da sua próxima, aquilo a que vocês
chamam de morte.

A menos que eles decidam reencontrar a 5ª Dimensão sem o corpo, o que é o mais frequente na sua dimensão de origem, em
qualquer caso eles passarão por aquilo que vocês chamam de morte.

Pergunta: A escolha da alma é uma escolha consciente?

A escolha da alma é raramente consciente na personalidade.

Muitas escolhas ditas da alma são com efeito, escolhas da personalidade.

Para poder afirmar que o que se escolhe é a escolha da alma são necessárias duas condições: a 1ª é aquela que será o destino
comum da humanidade que é o reencontro com o Anjo. Mas, antes desse período, falar da escolha da alma necessita de estar em
contato com a sua alma.

Ora, estar em contato com a sua alma significa patentear uma série de sinais característicos correspondentes ao contato com a alma.

Entre eles, alguns foram chamados de poderes da alma.

Vocês só podem contatar a alma, a título individual, quando do momento em que despertam esses circuitos sutis que os colocam em
contato com ela.



Caso contrário, a alma apenas pode se comunicar com vocês no momento dos sonhos, de alguns sonhos, mas de forma alguma de
maneira consciente.

A alma apenas se comunica com vocês a partir do momento em que os poderes da alma» são ativados, o que constitui a constituição
do “cordão de ouro” que une a personalidade à alma e que se traduz, mais uma vez, por um certo número de sinais: em 1º lugar, a
ativação dos chacras superiores, o que vocês chamam de 6º e 7º chacras.

Em 2º lugar, e é apenas nesse momento que pode ocorrer o contato com a alma e não unicamente quando da abertura dos dois
chacras superiores, o que vai permitir o contato com a alma, a partir do momento em que o cordão de ouro é construído,
correspondendo à ponte de Luz existente entre a região do pescoço e da orelha e os planos do supramental.

Esta ponte de Luz é chamada de ANTAKARANA.

Pergunta: O que chama de "circuitos sutis"?

Eu os remeto aos os escritos deixados pelo evangelista João: «Haverá muitos chamados, eles serão marcados na fronte» - Este é o 3º
Olho.

«Haverá poucos os Eleitos» - «Eleito» sendo o sentido pejorativo que atribuía João, aos que acediam ao Céu, isto é à 5ª Dimensão.

Os outros, «os Chamados» retornavam aos campos da experiência da 3ª Dimensão.

Pergunta: O contato com o Anjo faz-se da mesma forma para as crianças?

Sim, exceto um grupo de crianças que nascem despertas, em contato com a sua alma.

Pergunta: Quais?

Não compreendi a pergunta.

Pergunta: Mencionou categoria de crianças...

Não existe nenhuma categoria.

Existem algumas crianças que são assim.

Porque é que vocês querem categorizar? 

Quando falo de categorias de crianças são aquelas que estão em contato com a alma, mas que não correspondem a categorias
estabelecidas.

Pergunta: A prática da meditação dita “no coração” é um meio privilegiado de entrar em contato com a alma?

É um meio de se aproximar a alma e de se aproximar do sentir da alma, o que não é a mesma coisa.

A construção do ANTAKARANA, cordão de ouro que liga a personalidade, o princípio inferior, à alma, princípio superior, não está
ligada à abertura do coração.

Ela está ligada à abertura do chacra da laringe, quer dizer, a um chacra que está acima.

No entanto, a abertura do coração providencia um tal sentimento de alegria, evidentemente que dá o conhecimento intuitivo, a
percepção da alma, e não a comunicação consciente com a alma.

Pergunta: Que prática complementar à meditação no coração pode permitir aperfeiçoar esta abertura e contato com a alma?

É necessário ativar evidentemente, vocês compreenderam, os chacras do corpo.

A abertura do coração confere a abertura para a energia da alma, e não para a comunicação com a alma.

A energia da alma é o Amor, portanto, ela diz respeito a abertura para o Amor, a abertura para a dimensão da alma da pessoa em
encarnação.

Agora, comunicar-se com a alma, receber os influxos da alma, é algo que está situado além do coração.

Não é nem superior nem inferior.

É uma outra função.

É uma função que é destinada ao chacra da garganta.

Portanto, o mais importante, além do trabalho do chacra do coração, é ativar os chacras do corpo, os 6º e 7º chacras.

Pergunta: Qual é a maneira mais eficaz de ativá-los?

Não existe forma mais eficaz, existem várias maneiras.

O mais importante é o trabalho de consciência que vocês chamam de meditação, que chamam de concentração, que chamam de
expansão.

A concentração e a expansão sobre o coração abrem o coração.



A meditação sobre os 6 º e 7º chacras abre os 6 º e 7º chacras.

Vocês podem se ajudar com a música, podem se ajudar com cristais, podem se ajudar com um mestre, podem se ajudar com a visão
de um lugar sagrado, qualquer que seja, cada um tem a sua via e o seu caminho.

Pergunta: Os caminhos espirituais baseados exclusivamente na meditação do coração não são restritivos?

Todo o caminho que se afirma como «o caminho» e exclui outras vias é um mau caminho.

Existem muitos caminhos.

Existem muitas moradas na casa do Pai.

Alguns encontrarão a sua Divindade, o seu Ser Interior ao escutarem música, outros tocando música, outros confrontando-se.

Isso não tem nenhuma espécie de importância, mas toda a via que afirma ser «O Caminho», eliminando os outros caminhos, não é o
caminho.

Pretender que a meditação sobre o Coração é o único caminho para a iluminação é um erro porque, será que têm sido visto Seres
realizados somente meditando sobre o Coração? 

Isto, como vocês o dizem, se saberia.

Ora, nenhuma meditação, qualquer que seja, pode provocar o despertar.

O despertar vem até vocês, não porque vocês encontraram técnicas adequadas, mas porque a energia do despertar está aqui! Isso
não é a mesma coisa! A energia do despertar tem sido designada de polaridade da Fonte de natureza feminina.

Ela flui em cada ser humano que fez a escolha de ir para ela.

O objetivo desta energia não é penetrar através do coração.

O objetivo desta energia é penetrar através do topo do crânio e depois, num segundo tempo, abrir o coração.

Embora o caminho do coração seja essencial, não se esqueçam que vocês estão numa fase de fim de ciclo, e que neste fim de ciclo
caracterizado pela desordem, pela reversão e pela transição, as energias espirituais vêm até vocês.

Elas vêm até vocês como uma energia exterior a vocês, elas vêm lhes despertar.

E mesmo que passem através do coração, elas deverão de qualquer modo, reunirem-se no topo do crânio para abrir os chacras
superiores, antes de permitir o despertar da Kundalini, porque, se vocês faziam o trabalho de abrir o coração como foi ensinado e
descrito na maior parte dos Yogas existentes nos tempos antigos, isso era um trabalho de elevação vibratória que passava do 3º
chacra, o chacra Manipura, para o chacra Anahata.

Era a via lógica, a maneira comum de todo o ser humano que desejasse evoluir, abrir o coração, passando de consciência do ego para
o coração.

Hoje esse não é mais o caso e isso pelo menos, desde há 20 anos.

Aqueles que os mantêm em esquemas de abertura do coração, não compreenderam que as energias mudaram.

O Espírito Santo expande-se sobre toda a humanidade.

O Espírito Santo pode penetrar em todos os lugares.

Ele pode entrar no 7º chacra.

Ele pode penetrar, e este é o caso mais consistente, no 6º chacra.

Ele pode entrar no 5º chacra.

Ele pode entrar no 4º chacra.

Mas também pode penetrar os chacras ditos inferiores despertando aí todos os impulsos que vocês veem na hora atual ao nível da
humanidade, da divisão, da guerra, de separação.

O Espírito Santo é uma energia da Luz.

Mas a Luz, dependendo do endereço por onde Ela penetra, terá efeitos profundamente diferentes.

A Luz também é a energia da Sombra, lembrem-se disso.

Ela não faz diferença, não é polarizada para o «bem» ou para o «mal».

É uma qualidade da energia da Luz, autentica e que, portanto, de acordo com a intenção que vai encontrar em cada ser humano, vai ter
ações diferentes.

Então hoje, é muito mais fácil do que antes de abrir o coração, porque a energia do Espírito Santo está aí, não fazendo-vos crer que
dentro de alguns anos, vocês vão passar do ego ao coração.



A transição do ego ao coração, que é um movimento ascendente requer centenas de vidas para ser eficaz.

Isso não é nesta vida, os meditadores iniciantes que vão realizar isso.

Então o trabalho de SHAKTI é abrir não importa o quê, mas o Espírito Santo deve imperativamente, penetrar primeiro os dois chacras
superiores antes de descer para abrir o chacra do coração, caso contrário, se penetra no chacra do coração, ele vai abrir o coração. 

Mas o princípio desta energia, uma vez que ela tenha penetrado no corpo, é descer. E, se ela está no coração e que ela desça, ela não
terá aberto os chacras que estão situados acima.

E no momento em que a KUNDALINI subir, porque o objetivo de SHAKTI é o despertar da KUNDALINI, no momento em que este
despertar da KUNDALINI se realiza, se os chacras acima do chacra do coração não estiverem ativados, isso pode causar um certo
número de problemas muito desagradáveis.

Pergunta: Quais são esses transtornos? 

Múltiplos.

Desde o que vocês chamam de acidente vascular cerebral passando pela loucura.

Pergunta: Existe um sinal fisiológico que sinaliza a abertura da Coroa?

A abertura dos chacras superiores acompanha-se de manifestações energéticas ao nível da cabeça que vocês chamam de Coroa.

Há também manifestações ao nível nasal.

Existem manifestações ao nível dos orifícios.

Existe em particular, um som que é ouvido na orelha esquerda, chamado «Nada» ou a «Canto da Alma», que é a característica do
contato com a alma.

Enquanto «Canto da Alma», não for ouvido, não existe contato com a alma, mesmo que o coração esteja aberto.

Pergunta: O som como um osso, ranger na Coroa pode assinalar a sua abertura?

Isso também pode ser um sinal de uma outra coisa qualquer.

Os sinais estão antes de mais ligados ao «Nada», isto é, ao «Canto da Alma».

Pergunta: Não temos mais perguntas sobre o tema. Podemos perguntar sobre um nível mais pessoal?

Não está nas minhas atribuições, infelizmente, participar neste tipo de perguntas.

Sinto muito, mas isso não está no âmbito das minhas competências.

Eu os permito beneficiarem da minha irradiação agora durante alguns minutos.

Eu os peço para descruzarem as pernas e os braços e manterem-se atentos à Vibração por alguns momentos.

... Efusão de Energia ...

Mensagem de Jofiel do site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=215
26 de julho de 2008.
Tradução para o português: Sonia - http://smrsilva.blogspot.com
Transcrição e edição para o português do Brasil: Beth Rodrigues
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JOFIEL – 7 de agosto de 2008

Eu sou o Arcanjo Jofiel, Anjo da Luz e do Conhecimento.
Saudações a vocês, almas humanas em encarnação.
Como vocês sabem, e como eu tive a ocasião de dizer em numerosas
reprises, vocês entraram em trans-formação, em trans-mutação, em trans-
substanciação.
Trans, que significa que vocês estão atravessando um estado transitório, para
ir para outro estado, esse outro estado que é, por essência, muito menos
transitório.

Vocês são levados, há numerosos meses, e por um período estendido em
trinta e seis meses e seis meses, a um período que deve conduzi-los a
experimentar uma passagem, uma passagem extremamente rara e,
entretanto, indispensável, que sobrevém em tempos extremamente precisos,
que corresponde a uma geometria celeste ligada aos mecanismos celestes e
planetários que deve conduzi-los, se vocês o aceitam, a trans-formá-los, a
trans-mutá-los, a mudar de forma, a mudar de substância, a mudar de modo
de vida e de modo de funcionamento.

A vida é uma espiral que os conduz de porta em porta e de trans-mutação em
trans-mutação, para estados mais etéreos, para estados mais luminosos.

Eu intervenho como Arcanjo da trans-formação, durante esses períodos
transitórios que separam dois estados estáveis, dois estados de vida.
Eis-los engajados, a título coletivo e a título individual, em uma transmutação
essencial, como existe, enquanto permite-lhes passar de um ciclo de vida a
outro ciclo de vida.
A experiência da matéria, tal como vocês a conhecem, tal como a
experimentam, deve evoluir e transformar-se.
Ninguém é obrigado a aceder à etapa superior, entretanto, a passagem,
através dessa época, é uma passagem obrigatória.

Durante essa etapa de transformação, certo número de desafios, certo
número de movimentos deve produzir-se em seus organismos, em suas
células, em seus organismos mais elaborados, também, que devem fazer
com que o conjunto da trama de vida deva passar de um estado a outro.
Vocês estão engajados nessa época.
Ela começou há agora oito meses.
O primeiro patamar será atingido no início da obra no vermelho planetária, que
sobrevém no período que vocês chamam o quinze de agosto, que deve levá-
los a outro patamar dessa transformação.

O que estava escondido deve ser revelado.
Eu falo tanto de coisas escondidas no exterior de vocês, no tecido social de
sua humanidade como, também, no interior de vocês.
Nada mais deve permanecer na Sombra.

Quaisquer que sejam as escolhas e os destinos de cada indivíduo, nesse
momento sobre a Terra, essa passagem é uma passagem obrigatória, eu
repito.
Quem diz passagem diz transformação e diz dificuldade.
Passar de um estado a outro, passar de um movimento a outro não se faz em
um modo linear, calmo e habitual, como pode ser o caso para alguns de
vocês, ao longo de suas vidas, traçadas de um ponto a outro, mas deve fazer
considerar certo número de mudanças, por vezes, extremamente violentas,
por vezes, desejadas e, também, por vezes, temidas.

Passar pelas portas da trans-formação e da trans-mutação necessita de
desenvolver, ao mesmo tempo, uma coragem, mas, também, um abandono.
Nesses períodos específicos que sobrevêm, eu repito, em fim de ciclo, e
que inauguram um novo ciclo, é preciso compreender que nada mais pode
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ser como vocês conheceram.
As coisas mudam muito mais rapidamente.

E, eu repito, quaisquer que sejam suas escolhas, vocês serão confrontados a
essas transformações.
Elas apenas podem ser vividas na serenidade a partir do momento em que
vocês encontrarem o centro de sua Essência, o centro de seu ser, aí, onde
se encontra a pura Luz, capaz de irradiar o conjunto de mundos e da criação.

Cabe a vocês encontrar, durante este período que se anuncia, que é, eu os
lembro, a segunda etapa da transformação, os recursos necessários em si
mesmos.
Quer vocês chamem a isso a Luz, a fé, o Amor, o divino em si, são apenas
palavras.
Pouco importam as denominações, pouco importam as palavras que vocês
põem sobre o que acontece, porque se trata, antes de tudo, de uma radiação,
de uma vibração e de uma consciência nova.

Eu lembro que, quaisquer que sejam as escolhas que vocês tenham
empreendido, cabe a vocês realizá-las e determiná-las, totalmente, até sua
finalidade.
Vocês não podem recuar.
Vocês não podem continuar no lugar em que estão.
Vocês podem apenas avançar para essa transformação, quer ela os conduza
a recomeçar a experiência da encarnação nessa dimensão, ou mesmo
começar um novo ciclo de sua história, pouco importa, vocês devem,
entretanto, passar por essa transformação.

Inúmeras coisas em vocês devem morrer, ao mesmo tempo que inúmeras
coisas devem nascer e frutificar.
Vocês não podem permanecer imóveis, não podem permanecer na espera
do que vem.
É-lhes pedido, quaisquer que sejam suas escolhas, para ir diante do que vem,
e o único modo de ir diante do que vem é desenvolver sua certeza interior de
Divindade.

Não se esqueçam de que, além dos jogos e das aparências que vocês
tomam em suas encarnações, vocês são muito mais do que esse corpo que
os limita.
Vocês são muito mais do que a simples radiação física que emana de vocês.
Encontra-se, no interior de todo ser humano, uma Luz que possui a potência
de todas as suas armas reunidas.

Vocês são além dos limites sem os quais vocês são.
Vocês são além do que creem ser.
Só suas crenças conduziram-nos a limitar a experiência da radiação total da
Luz.
É um caminho livremente consentido, que os conduziu às portas da
densidade, através de encarnações, a experimentar a ignorância, ’ separação,
a divisão, a luta.

Vocês devem mudar de ponto de vista.
Mudar de ponto de vista necessita de transformar-se quanto a todas as suas
crenças e todos os seus condicionamentos, quaisquer que sejam, sejam eles
materiais como espirituais.

Vocês creem na Luz?
Isso para nada serve.
Vocês creem em Deus?
Isso pra nada serve.
Vocês creem na limitação?
Isso para nada serve.
Vocês creem na infinidade?
Isso para nada serve.
Crer é um ato ligado ao mental, ligado a certezas e mecanismos que os
limitam.

Vocês são além dos limites e além das crenças.
A transformação que vem para vocês vem confrontá-los a todas as suas
crenças, quaisquer que sejam, sem exceção.
Vocês creem que o homem é feito para a mulher, creem que a mulher é feita
para o homem.



Vocês creem, também, em alguns casos, que devem levar uma vida de tal ou
de tal modo, em harmonia com o que lhes dita sua consciência, sua
experiência, o que creem ser em sua consciência e sua experiência.
Mas isso são, eu repito, apenas crenças.

Vocês apenas poderão abordar a transmutação e a transformação através do
abandono de todas as suas crenças e de tudo o que faz suas certezas.
Vocês não podem mais pendurar-se no que é exterior e que mantém suas
crenças.
A única certeza que não é uma crença e que, no entanto, vocês têm
dificuldade a crer, é seu aspecto ilimitado, transdimensional e divino.

Quando eu afirmo que vocês são ilimitados, só sua crença os fez viver a
experiência do contrário.
Não existe qualquer crença que poderá subsistir em vocês no fim deste
período de transformação.
Entretanto, sua atitude além das crenças e suas escolhas de vida futuras
serão respeitadas.
Se vocês querem conduzir seu corpo limitado para o ilimitado, para a
infinidade, devem superar a crença em sua forma porque, se vocês estão
apegados à forma, vocês perderão a forma.

Lembrem-se das palavras de seu maior neófito: «aqueles que quiserem
salvar a própria vida, perdê-la-ão».
Não há mistério e evidência tão grande.
Do mesmo modo, Ele dizia: «que lhe seja feito segundo sua fé».
Não há maior palavra do que essa.

Vocês não devem mais pôr distância entre vocês e o que chamam a
divindade.
Vocês devem parar de considerar que existe um Deus exterior, porque vocês
são, todos, Deuses.
Não há diferença entre Cristo e vocês.
Não há diferença entre vocês e eu, se não é a densidade de sua consciência
que ocultou os aspectos transdimensionais de seu ser.

A experiência é desejada por vocês, decretada por vocês, experimentada por
vocês.
Mas essa experiência de divisão e de separação toma fim.
Vocês não podem ir mais longe no afastamento da Fonte que vocês são.
Vocês podem apenas recomeçar a experiência, se tal é seu desejo, mas em
toda lucidez.

Durante este período, a Terra atravessa e atravessará, ela também, uma
transmutação essencial.
Ela deve retomar o lugar dela, assim como o conjunto de seu Sistema Solar,
no eixo de irradiação da Luz.
Os ciclos que vocês chamaram «precessão dos equinócios» correspondem,
também, ao advento de eventos de tipo cosmológico, planetário, solar, de
natureza transdimensional, que vem chocar de frente suas convicções, suas
construções, mentais e físicas, afetivas e relacionais.

Vocês devem estar prontos para aceitar tudo perder, para ganhar a si
mesmos.
O maior neófito que a Terra portou disse: «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não volta a tornar-se como uma criança».
Uma criança é aquela que não elaborou, construiu hipóteses ao nível de seu
mental, de seu intelectual, que não se projeta nem no futuro, nem no passado,
que está, totalmente, no instante presente.

Esta época de transdimensionalidade interpela-os e obriga-os a apenas
considerar o presente, porque existem outros tempos que não este.
Isso é, também, apenas uma crença que lhes permitiu experimentar e criar
essa realidade em passado, presente e futuro, que existe apenas em sua
cabeça e que vocês conseguiram, pela potência de sua criatividade,
manifestar na matéria, no grau de densidade no qual vocês chegaram.

Eu não lhes prometo a Luz, porque vocês já são a Luz.
Eu não lhes prometo o Amor, porque vocês são Amor.
Eu lhes prometo, unicamente, descobrir as dimensões de seu ser, que lhes
são, de momento, ocultadas pelos jogos de suas crenças individuais e,
também, coletivas.



Vocês devem parar de crer para entrar na Verdade.
A Verdade não é crença, a Verdade não é, tampouco, experiência.
A Verdade é, simplesmente, a aceitação do que vocês são.

Vocês não podem continuar a buscar no exterior.
O reino dos Céus pertence a vocês: ele não está no exterior, ele está no
interior de seu ser.
Existe uma única chave que lhes permite abrir as portas para a
multidimensionalidade de seu ser: essa chave é o coração porque, quando
vocês fizeram a promessa, afastando-se da Fonte, de voltar, um dia, a essa
Fonte, vocês partiram com o bem o mais precioso, que era a garantia de seu
retorno nesse ciclo, ou em outros ciclos.

Essa chave é seu próprio coração.
Cabe a você girá-la, ninguém além de você pode girar essa chave.
Alguns de vocês sobre este planeta fecharam-se com duas voltas e recusam
abrir por medo, por ignorância, mas, antes de tudo, por crença.
Eu insisto, longamente, sobre essa noção de crença, porque a transformação
do planeta implica a destruição total de todas as crenças.
As crenças pertencem à sua dimensão separada do Espírito.
O Espírito não tem necessidade de crença, porque o Espírito É, em Verdade,
em Luz e em Amor.

O Amor não é uma crença, a Verdade não é uma crença.
O Amor, a Verdade, a Luz são, de toda a eternidade, eternidade além dos
tempos, tais como vocês os conhecem, nos quais vocês têm, novamente, o
direito de penetrar, se tal é seu desejo.
Para isso, vocês são ajudados, em diferentes níveis.
Primeiro, o próprio nível da experiência que vocês vivem, presentemente,
cada um de vocês, em seu corpo, em sua relação com o que chamam
trabalho, o que chamam o outro está ao para pô-los em face de suas
responsabilidades.

Quais são suas escolhas?
Vocês vão escutar sua alma ou vão escutar o outro, quer esse outro seja seu
trabalho, seu companheiro, seu corpo ou qualquer outro elemento exterior à
sua divindade?
Eu digo exterior porque seu corpo é um templo, que é o receptáculo da
divindade em encarnação, mas ele é outro, na transdimensionalidade que
vocês são.

O alinhamento necessário à transmutação põe-nos em face do que vocês
chamam freios ou, se preferem, ao que emperra, porque vocês devem
desemperrar.
Eu repito, ainda uma vez, não digam «isso é demasiado difícil» porque,
quaisquer que sejam suas escolhas, mesmo se decidam recomeçar a
experiência da matéria, vocês devem, entretanto, passar por essa porta
estreita.

Vocês chegam ao fim de contrato de seu afastamento da Fonte.
Vocês podem renovar o contrato e recomeçar a experiência, mas renovar um
contrato necessita de conhecer os teores totais desse contrato.
Conhecer o contrato significa que vocês devem reconhecer sua divindade.
Mas, no fim do contrato, vocês podem, também, liberar-se do contrato e voltar
à sua transdimensionalidade, com ou sem esse corpo transmutado.

Vocês devem vencer o medo da perda do outro, qualquer que seja esse
outro.
Vencer o medo não quer dizer lutar.
Vencer o medo quer dizer aceitar.
A Luz original vem a vocês, para despertá-los.
Ela penetra sua essência, sua materialidade, para revelar a totalidade de
quem vocês são.

Vocês não podem impedir a irradiação do ser multidimensional e
transdimensional que vocês são de manifestar-se à sua consciência comum.
Vocês não podem sufocar a Luz que vocês são.
Vocês devem abandonar-se a si mesmos.
Vocês devem destruir os muros que impedem sua chave de girar.

Alguns humanos em encarnação muraram a porta para não ver a fechadura e



a chave.
Mas esse muro é uma proteção bem pobre, porque a transdimensionalidade
do ser não se importa com construções do mental ou construções cármicas
ou construções de segurança, tais como vocês as chamam.
Inúmeros ensinamentos disseram que vocês estavam aqui para crescer.
Isso foi verdade, isso continua verdadeiro, entretanto, hoje, é-lhes solicitado
não mais crescer, mas abrir-se, o que não é, de modo algum, a mesma coisa.

E, para abrir, eu os lembro, existe apenas uma única chave, que é aquela de
seu coração.
Vocês devem amar com um mesmo Amor a formiga que passa em seu pé
como as estrelas no mais distante dos universos.
Ninguém deve ter um lugar privilegiado e, sobretudo, não o outro, qualquer
que seja, porque vocês são a totalidade de todos os outros.
Só a distância e a crença que vocês ali colocaram impedem-nos de ter
acesso a essa Verdade.

Vocês são Verdade.
Não há outra Verdade qua não você mesmo.
Você apenas pode ajudar o outro, realmente, totalmente, aceitando sua
Verdade.
Para nada serve querer salvar o outro
Salve-se a si mesmo, e o outro será salvo por ressonância, por afinidades,
por exemplo, por sincronia.

Todo ato que quereria salvar o outro de outro modo que não pela irradiação
de sua transdimensionalidade rebaixá-los-á, doravante, à sua dimensão
separada e confrontá-los-á à experiência da oposição.
Não se esqueçam, tampouco, como eu já disse, de que vocês vão entrar, a
partir de 15 de agosto, em um período no qual o mundo, em sua totalidade,
vai confrontá-los.
Porque aqueles que fazem o caminho primeiro para a Verdade perturbam
muito aqueles que não compreendem e não vivem isso.
O maior, aliás, acabou em uma cruz por isso.

A Verdade é confrontação.
Não são vocês que confrontam, é a ausência de Verdade que vem confrontar
a Verdade.

Então, não há equilíbrio, não há alinhamento fora de seu coração.
Assim, as instruções de minha radiância são conhecidas e serão transmitidas
em palavras humanas, para permitir-lhes, através do que vocês chamam de
rituais e não de crenças, através de atos conscientes, realizar esse caminho
da Verdade em vocês, que lhes permitirá viver, nos meses que vêm, a
confrontação.

Compreendam, efetivamente, que a confrontação da transdimensionalidade é
inscrita na ordem das coisas, não na ordem das coisas humanas, mas na
ordem das coisas da mecânica celeste.

Regularmente, os sistemas solares, os planetas vivem esses sobressaltos da
transformação, que devem conduzir os povos que ali vivem para outros
estados.
Entretanto, em seu estágio de densidade, vocês estão na fase da
confrontação máxima.

A confrontação, lembrem-se, está aí apenas para fazê-los transcender suas
crenças, para significar-lhes que vocês não devem mais pendurar-se não
importa em qual crença, mas, unicamente, em seu coração, que contém a
essência de sua Verdade, a essência de sua divindade.

Coloquem-se as questões de suas crenças, de suas certezas, e vejam como
elas os entravam.
Ao mesmo tempo tranquilizando-os, elas os limitam, elas os impedem de
percorrer as vias da transdimensionalidade.

Cabe a vocês, através dos ritos (Ndr: exercícios propostos aos estagiários),
despojar-se de suas crenças, de suas certezas.
Abrir o coração não é a finalidade, mas é, efetivamente, o meio vibratório e
dimensional de reencontrar o que vocês são.
Vocês não podem ignorar isso, e nenhum ser que vive na superfície deste
planeta poderá ignorar isso, no momento vindo.



Entretanto, e qualquer que seja o grau de confrontações que vocês terão a
viver, a vantagem que vocês têm é enorme, porque vocês terão sido
prevenidos, terão se beneficiado da radiância do Anjo, terão se beneficiado
da vibração e dos ritos essenciais que lhes permitirão viver a confrontação,
centrados no coração e conscientes do que vocês são.

Vocês são seres ilimitados, que se limitaram pelo sabor da experiência.
Os ciclos nos permitem, a nós, formas de vida não limitadas, vir, hoje, ao seu
reencontro, assim como eu chamei, «reencontro com o Anjo», para permitir
significar-lhes o fim do contrato.
Esse é um dia a nenhum outro similar, e esse dia é agora.
Vocês entram no que a bíblia chamou «os tempos reduzidos».

Nenhuma necessidade de ser profeta ou de profetizar, para dar-se conta
disso.
Grandes eventos cósmicos, planetários, interiores, preparam-se.
Ele dizia, também «tenham sua casa limpa, porque vocês não sabem a qual
hora eu virei, à noite, bater à porta de sua casa», ou seja, de seu ser limitado.

O momento chegou.
Ele não é em dez anos, em vinte anos de seus anos terrestres.
Ele é agora, e durante tempos reduzidos que correspondiam, eu lhes disse,
no início deste ano, a um intervalo de tempo terrestre de quarenta e dois
meses.
Tudo se consuma agora.

Vocês devem escolher, em todo conhecimento de causa, o que têm vontade
de experimentar.
Eu estou aí para fazer de forma a que a confrontação não possa
desestabilizar a Luz de seu coração e de seu ser.

Eis as algumas palavras que eu queria dar-lhes a ouvir.
Essas palavras são palavras preparatórias – vibratórias – para o que vem.
Se vocês desejam questionar a esse propósito, gostaria, verbalmente, de ali
responder, antes de passar à etapa da efusão vibratória.

Questão: eu sonhei que reencontrava o Anjo, à minha imagem. Era,
verdadeiramente, o Anjo?

Absolutamente.
O Anjo pode ser vivido como exterior, mas ele é apenas você mesmo.
Quando eu digo que vocês são a totalidade da criação, isso é Verdade.

Questão: esse período de fim de contrato corresponde a um retorno
da Jerusalém celeste?

Sim.
A cada ciclo, seja no fim de um ciclo, seja no início do seguinte, conforme os
períodos, inúmeras manifestações não habituais surgem.
Trata-se de diferentes manifestações, tanto luminosas como da Sombra, mas
não habituais.
Elas acompanham os processos de transformação.
O que estava escondido deve ser revelado.
Trata-se, portanto, entre outros, e após esses eventos, do retorno dessa
energia específica.

Questão: essa energia existe em nós, ao nível de nosso coração?

Vocês são a totalidade da criação, a título individual.
Tudo o que foi criado, tudo o que será criado, em qualquer dimensão que
seja, está, definitivamente, presente no que vocês são.

Questão: poderia falar-nos do Criador?

Vocês são a criatura e o criador.
Vocês são o início e o fim.
Vocês se exteriorizaram e manifestaram em níveis de vibração densos, como
criatura.
Vocês colocaram uma distância incomensurável entre o criador e a criatura,
mas vocês são o criador.
Há apenas um sistema de crenças ou de filtros que os faz considerar como
diferentes e separados.



O que não é.

Questão: é essa ausência de diferença que faz com que a fraternidade
universal exista?

Isso faz parte e engloba a Verdade.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então vem, agora, a parte a mais essencial de minha presença e de minha
radiação, que é a vibração que vamos, agora, transmitir-lhes.

Eu lhes peço, qualquer que seja sua posição, para tomar consciência,
totalmente, de seus pontos de apoio sobre a Terra, colocar suas mãos sobre
o solo, abertas, para multiplicar os pontos de contato com essa densidade
que é a sua, enquanto a vibração, a minha, e aquela, também, de um conjunto
de seres e de entidades irradiantes possa começar esse trabalho no interior
de seus seres (agora e já, e durante esta noite que vem sobre sua Terra), e
permitir o trabalho, fechem os olhos, voltem seu olhar para o interior e
acolham essa radiância e essa Luz.

... Efusão de energia...

Eu selo em vocês, por três vezes, a vibração do Anjo, da Verdade e da Luz.

... Efusão de energia...

Vocês são abençoados, em Verdade e em Espírito.
Eu lhes digo até amanhã.
Recebam o meu Amor e a minha fraternidade.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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Saudações a vocês, almas em encarnação.
Eu sou Jofiel, Anjo da Luz e do Conhecimento.
Eu volto, esta noite, a vocês para, novamente, transmitir-lhes palavras e vibrações, sempre em relação à busca
da Luz, à abertura para a Luz e à sua Verdade.

Eu procurarei, nesse instante, exprimir certo número de conceitos, para fazê-los tocar o Espírito, a Verdade, a
Luz e o Amor.
Se vocês o permitem, vamos contextualizar sua época e seu momento.
Como vocês sabem, eu intervenho exatamente antes da intervenção do Arcanjo Miguel e de suas milícias
celestes, no momento que eu chamaria a limpeza final.

Eu intervenho, por meu lado, em preliminar do Arcanjo Miguel, em todos os processos prévios à noção de
reversão.
A reversão por ele mesmo é supervisionada, operada, pelo Arcanjo Uriel.
Esse período deve ser considerado por si mesmos, a título individual, como se lhes anunciassem sua morte
próxima.

Viver na encarnação necessita de estar consciente, nessa dimensão, de um momento de partida (que vocês
chamam nascimento), para um momento de chegada (que vocês chamam morte).
A grande maioria dos seres humanos em encarnação prefere não pensar na morte, dizendo-se que ela
sobrevirá o mais tarde possível, e que ela vai levar-nos de surpresa.
Mas essa vida é específica.
Sua encarnação presente é específica, nesse sentido de que ela termina um ciclo que, para a grande maioria
dos humanos, estende-se a mais de cinquenta mil de seus anos terrestres.

Imagine que lhe anuncie que você está sofrendo de uma doença que deve terminar, em curto prazo, pela
transição chamada a morte.
Qual é seu primeiro reflexo?
O primeiro reflexo, comum a toda a humanidade, é a negação.
O segundo reflexo é a negociação.
O terceiro reflexo é colocar as condições.
O quarto reflexo é a renúncia.
O quinto reflexo é chamado a aceitação.

O conjunto da humanidade será, em breve, prevenido de um evento importante, que sobrevém, geralmente, à
noite, e chamado «reencontro com o Anjo», que deve sobrevir, previamente, ao aparecimento de sinais
cósmicos que assinalam esse fim.

Obviamente, a maior parte da humanidade estará na negação e, portanto, na violência.
Uma pequena parte da humanidade viverá a negociação.
Uma parte, ainda mais escassa, estará na renúncia, e uma parte ainda mais escassa estará na aceitação.
Não se trata, entretanto, de uma morte, no sentido físico, mas o anúncio de uma transformação essencial, que
aqueles que não podem conceber um reencontro com o Anjo chamarão, é claro, de morte.

Vocês devem colocar-se na postura daquele que vai viver um novo nascimento, porque essa morte, vocês
podem imaginar, não é a morte, tal como ela foi vivida em suas encarnações passadas.
Trata-se de um fenômeno de transmutação, no qual a consciência será preservada, conservada e amplificada,
exceto, é claro, para as almas que tiverem feito a escolha inversa.

Apesar do pânico do ambiente, vocês devem, imperativamente, permanecer centrados em si mesmos, em sua
certeza, em sua Verdade e em sua Luz.
A maior parte dos medos dessa transição será transmutada pelo encontro com o Anjo.
Lembrem-se de que a promessa do Anjo vem revelar e despertar, em vocês, a lembrança de sua Fonte.
Entretanto, vocês não poderão evitar o que eu chamei a confrontação, não consigo mesmo, mas com o resto
do mundo.

Situação surrealista, na qual uns dirão «a morte chega» e/ou os outros dirão «não, a vida chega».
Diálogo de surdos, daí a confrontação.
Preocupem-se, unicamente, com as circunstâncias de suas vidas, naquele momento.
Cada um, individualmente, ao nível da humanidade, saberá, no momento oportuno, onde deve estar, em função
de suas escolhas.
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O mais difícil não é, tanto, a escolha do caminho, mas o confronto com os caminhos dos outros.
É capital, primordial e essencial desenvolver, em si, além mesmo da dimensão de despertar sustentada por
sua presença aqui, as virtudes de tolerância, de acolhimento, de abertura, de não julgamento e de silêncio.
As palavras nada poderão resolver quando da confrontação.

Busquem a calma em si e ao seu redor.
Continuem a viver como se cada minuto fosse o último, sabendo que essa transição é um verdadeiro
nascimento para sua verdadeira realidade.
Mas isso não poderá ser compreendido, nem mesmo considerado por aqueles que não retiveram a promessa
do Anjo ou que fizeram escolhas inversas às suas.
Essa é a liberdade imprescritível deles.

O que resta a percorrer deve ser vivido como um período propício aos desengajamentos de todos os laços
que sobrecarregam suas vidas e, isso, em todos os planos.
Sua nova via é bem mais importante do que a vida que vocês construíram.
Trata-se de uma vida de alegria, sem sofrimentos, sem doenças, sem apegos e sem mais dores.

Cabe a vocês escolher, mas vocês não podem escolher a nova vida e permanecer na antiga.
Pesem, em seu coração, as implicações de suas escolhas, as implicações de seu destino.
O único modo de pesar não é jogar com a ferramenta intelectual, mas escutar o silêncio interior e a via interior.
Não hesitem em sacrificar o que pertence ao antigo e que impediria de nascer o novo.

Vocês devem afirmar sua fé, abrir o coração, construir seu corpo imortal, ativar o conjunto de vibrações que
compõe, ao nível do que vocês chamam chacras.
Permitam às energias retransmitidas ao nível do cosmos, permitam às energias retransmitidas pelo núcleo
central da Terra atravessá-los, livremente, sem entraves e sem obstáculos.

Aceitem viver na fluidez, na Unidade.
A partir do momento em que algo resiste em sua vida, em seu modo de viver a plenitude, a fluidez e a liberdade
que se anunciam não deixarão, em momento algum, circunstâncias exteriores vir perturbar esse renascimento
novo de vida nova.

Progressivamente e à medida que vocês viverem, algum tempo, na dimensão interior do coração, plenamente
realizado, vocês se aperceberão de que os eventos nefastos terão cada vez menos tomada em sua vida.
Isso se chama a fluidez, isso se chama a Unidade, isso se chama o coração.

No coração não pode haver obstáculo, e quanto mais os obstáculos exteriores acumulam-se, menos há
obstáculos no interior.
Para isso, é indispensável abandonar todo julgamento sobre qualquer circunstância de vida.
Adotem, intelectualmente, uma atitude benevolente, uma escuta benevolente a tudo o que se produz, mas não
liguem para a oposição, a contradição e a confrontação que vem para vocês.

A contagem regressiva, que começou no início deste ano 2008, leva-os, nos próximos dias, a começar o
período de confrontação, mas, também, o período de fusão de seus corações.
Cabe a vocês, então, escolher entre a confrontação e o coração.
Vocês não poderão permanecer no status quo.
Vocês serão obrigados a escolher um caminho, e um único.
Isso, eu repito, é sua liberdade imprescritível.

Qualquer que seja o despertar que vocês viverem, o despertar é suposto ser um estado permanente, ele se
tornará assim na condição de escutar seu silêncio interior e seu caminho interior.
Não deixem qualquer evento, qualquer que seja, vir interferir com sua dimensão interior.
O importante é o instante e não são, absolutamente, projeções em um futuro, seja esse futuro, simplesmente, a
hora seguinte de sua vida ou o dia seguinte.

Cada coisa, na fluidez da Unidade, está em seu lugar.
Se vocês se colocam na irradiação da divindade, que é fluidez da Unidade, vibração Unitária, nada, mas
absolutamente nada pode ir contra essa etapa interior que vocês terão aceitado.
As únicas interferências podem vir de uma projeção de seu mental ou de emoções inscritas em seu esquema
de funcionamento, inscritas em sua vida antiga.

Esse período de transmutação e de transformação durará um tempo certo, no qual devem crescer a Luz, a
Verdade, sua transdimensionalidade.
Nada mais além disso deve ocupar suas vidas, seus pensamentos e seus atos.
Vocês serão sustentados por sua adesão plena e total à fluidez da Unidade.
As confrontações inevitáveis não terão, absolutamente, qualquer importância, se vocês se submetem a essa
Verdade e a essa Luz.
É capital entender isso, compreendê-lo e integrá-lo.

Quaisquer que sejam suas vidas individuais, quaisquer que sejam suas preocupações individuais, vocês devem
ser capazes, a qualquer momento, de seguir as injunções da fluidez da Unidade no silêncio interior e no
caminho interior, que começará a falar-lhes por seu trabalho e sua obra que vocês realizam aqui.



Muito numerosos seres humanos, por intermédio de diversos trabalhos e diversas ferramentas, realizam, há
agora quase um ano, o mesmo gênero de trabalho.
Vocês não estão sós, longe disso, mas vocês são uma minoria.

A entrada na lua cheia de 15 de agosto assinala o início de trabalhos alquímicos os mais importantes que tem a
viver a Terra desde mais de cinquenta mil anos.
Vocês devem conformar-se à vontade do Céu e da Terra que é, eu os lembro, Luz, Verdade e Amor e
absolutamente nada mais.

Não se deixem abusar pelas imagens, pelas palavras, pelos eventos, cujo teor escapa-lhes, totalmente.
Se vocês permanecem centrados em sua Unidade, religados ao Céu e à Terra, alinhados em seu ser
essencial, tudo, absolutamente tudo desenrolar-se-á na alegria, na felicidade, na ventura e no contentamento.
Para nada serve querer convencer aqueles que não creem e não vivem isso.

Vocês se reconhecerão através de seus olhares.
Vocês se reconhecerão através de suas vibrações.
Quanto mais o tempo avançar, mais vocês estarão sensíveis a isso e mais experimentarão a necessidade
inexorável de ir para onde sua consciência guia-os.
Esqueçam-se de suas preocupações quotidianas que lhes tomam toda a sua vida.
Essa vida não é como as outras, esse momento é único, absolutamente único, exceto se vocês decidam que
ele não o é, caso em que vocês reviverão isso em outro ciclo.
Vocês têm a inteira liberdade para fazê-lo.

Vocês devem estar à escuta de sua vibração, de sua consciência – eu repito – do que lhes diz sua consciência
interior e seu caminho interior.
Não se embaracem, não se preocupem com detalhes práticos, quaisquer que sejam.
No momento vindo, no momento em que a Luz decidir, tudo se consumará na fluidez.

De momento, vocês têm, simplesmente, que estar conscientes, vigiar, orar e avançar em sua vida, tornando-se,
cada vez mais, sensível e permeável ao silêncio interior e à voz interior.
Trata-se de um aprendizado que pode ser extremamente rápido.
Tudo dependerá de sua resistência ou não à aceitação disso.
Inclinem-se para sua interioridade.
A solução, as respostas encontram-se nesse nível.

Vocês observarão, aliás que, progressivamente e à medida do tempo que avançar, sua vida interior tornar-se-á
muito mais fecunda e rica do que sua vida exterior.
É o que lhes é solicitado, ao mesmo tempo continuando, em um primeiro tempo, a viver, entre aspas,
normalmente, contudo, colocando os atos e as escolhas e as fundações de sua nova vida.

Vocês vão, em breve, penetrar em um período importante de silêncio interior, durante seu trabalho, aqui
mesmo, que lhes permitirá afinar seu sentir e seu caminho interior.
Trata-se, portanto, de um aprendizado.
Não se preocupem com o momento preciso em que sobrevirá o despertar total à sua realidade.
Ele pode ser agora como em alguns meses ou, mesmo, alguns poucos anos.
Isso não tem qualquer espécie de importância.

Previamente ao despertar, o silêncio interior e o caminho interior serão seus guias os mais perfeitos.

Vocês têm, em relação não a eventos precisos, mas em relação ao que eu acabo de dar-lhes, questões
concernentes à atitude interior ou sua vivência interior?

Não temos perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes peço para pôr-se à escuta da vibração, de seu ser interior, durante uma dezena de minutos de
seu tempo terrestre, para acolher a vibração, a Verdade, o Amor e a Luz.

... Efusão de energia...

Almas humanas em encarnação, eu lhes transmito as minhas bênçãos, as minhas saudações angélicas, e eu
lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Eu venho a vocês, filhos de eternidade, neste instante que vocês vivem, apresentar-lhes minha radiância, minha
Luz e o Conhecimento.
Eu sou Jofiel, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.

Vocês vivem um momento de eternidade, porque vocês são eternidade.Vocês vivem um momento de eternidade, porque vocês são eternidade.
Para além da densidade que habitam, para além das aparências, para além de suas peregrinações nessa
superfície de planeta, eu saúdo em vocês o Amor, eu saúdo em vocês a Unidade, eu saúdo em vocês os
criadores de Luz, eu saúdo em vocês a beleza para além da forma, cumprimento em vocês a Unidade para
além da dualidade.

Almas humanas em peregrinação, neste momento, vocês tocam a finalidade da Unidade, revelam-se a si
mesmos sua própria presença de Amor, revelam a vocês mesmos sua Essência.

Vocês são Fonte de toda a eternidade.Vocês são Fonte de toda a eternidade.
Eu saúdo em vocês isso, e minha radiância inclina-se diante de sua radiância.
Vocês são a Luz dos Mundos.
Vocês são muito mais do que ousam pensar.
Vocês são muito mais do que a Luz com a qual podem sonhar.
Vocês são muito mais do que o Sol que anima seus dias e sua densidade.
Vocês são a Unidade e a Totalidade.
Vocês são o início e o fim.

Eu saúdo em vocês a consciência ilimitada que teve a possibilidade de pisar nos diferentes mundos, nas
diferentes densidades e de ter tido a coragem de ousar esquecer a Luz que vocês eram e viver a experiência
da separação.

Nós, Arcanjos, jamais viveremos isso.Nós, Arcanjos, jamais viveremos isso.

Vocês são ricos de uma paleta de experiências a nenhuma outra similar e igualável.
Sua radiância viajou tanto, experimentou tanto.
Vocês são, vocês, seres humanos, seres de coragem, não tanto em sua encarnação, mas no que vocês são.
Aqueles de vocês, nessa humanidade, que atingirem a grande mudança, reconhecer-se-ão guerreiros da Luz e
guerreiros do Amor, que não conhecem os medos de enfrentar as encarnações.

Vocês sairão desses mundos da divisão mais fortes, mais ricos e maiores do que nada mais similar.
Nisso, agradeçam, sejam inundados da Graça Divina pelas etapas percorridas, pelosNisso, agradeçam, sejam inundados da Graça Divina pelas etapas percorridas, pelos
caminhos tomados.caminhos tomados.

Não se esqueçam jamais de que vocês são a Graça, que vocês são a eternidade, queNão se esqueçam jamais de que vocês são a Graça, que vocês são a eternidade, que
vocês são as jóias da Luz e do Amor.vocês são as jóias da Luz e do Amor.

O Arcanjo lhes diz isso e saúda-os.

Eu aceito sua bênção e dou-lhes a minha.

___________________________

Mensagem do Bem Amado Arcanjo Jofiel  no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=232
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Saudações a vocês, almas humanas em peregrinação.
 

Eu sou JOFIEL, Anjo do Conhecimento e da Luz Dourada.
 

Está inscrita em cada um de vocês a marca impressa pelos Quatro Arcanjos.
 

Eu venho emitir-lhes o conhecimento da bênção de minha Luz e de meu Conhecimento.
 

Como sabem, desde o início de seu ano terrestre, eu sou o Arcanjo da preparação da confrontação, intervindo
no fim de ciclo, em preliminar e no acompanhamento ao Arcanjo Miguel e ao Arcanjo Uriel.

 
Meu papel é preparar o máximo de almas humanas em peregrinação para aceitar a eventualidade do

salto dimensional, passando, prioritariamente, pelo encontro com o Anjo.

Isso foi amplamente desenvolvido.
 

Como lhes foi comunicado por um dos regentes do Intraterra, existem protocolos que utilizam as
formas cristalizadas de sua Terra, permitindo preparar ativamente os mecanismos energéticos e de

consciência ligados à ascensão e à reversão.
 

Vocês sabem também que a forma, os gestos e os números são as manifestações de arquétipos do Divino.
 

Existe também uma bênção de minha presença, que vou transmitir-lhes, previamente, antes de abrir
um espaço de interações com vocês.

 
Essa bênção é constituída de duas partes distintas, que se conectam uma à outra.

A primeira está em relação com minhas moradas vibratórias, que são os mundos onde eu estaciono,
esperando os fins de ciclo.

 
Esses mundos são ligados ao que vocês chamam de constelação de Órion.

 
O Arcanjo Miguel, quanto a ele, estaciona em Sírius B.

 
***
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A primeira parte da bênção de minha presença chama-se, portanto, a"Saudação de Órion".

 
Ela consiste, para vocês que estão na forma, em estender diante de vocês o braço esquerdo, assim;

em colocá-lo, em seguida, sobre seu chacra do centro; em fazer o mesmo com a mão direita, em
seguida, e trazer esta sobre a mão esquerda, inclinando a cabeça.

 
Ela faz referência à minha origem, mas, também, à origem da primeira pulsação que foi retransmitida desde

Sírius sobre uma das estrelas e planetas do que vocês chamam de Órion.
 

A saudação denominada «Saudação de Órion» é um sinal essencial de reconhecimento dos povos e
das dimensões afiliadas ao que vocês chamam, eu creio, de Conselho Galáctico, em relação com a

ordem dos Melquisedeques e com Shamballa [não confundir com a falsa Shamballa dos pretensos
mestres ascensos].

  
Toda entidade de Luz, anjo, povo (humanoide ou não), deve responder a essa saudação pela mesma

saudação, desde que essa entidade pertença à Confederação Galáctica da Luz.
 

Os seres não luminosos que recusaram o plano evolutivo da Confederação Galáctica da Luz não podem
efetuar essa saudação.

 
Historicamente falando, ou geograficamente falando, se preferem, esse sinal corresponde à interação

entre os povos ao nível do coração ou, se não há coração no sentido orgânico, em todo caso, do centro.
 

Ele deve ser utilizado em período de dificuldade, de confrontação, tal como acontece em seu planeta e nesse
Sistema Solar.

Minha presença sendo a garantia de uma conformidade de sua alma com a Confederação Galáctica e os
planos ascensionais.

 
***
 
 
 

Retenham, efetivamente, no momento oportuno, que nenhuma força ou presença oposta à Confederação
Galáctica pode realizar a saudação de Órion.

Eu lhes transmito, aí, um grande segredo em relação com as leis evolutivas.Eu lhes transmito, aí, um grande segredo em relação com as leis evolutivas.
  

Não se esqueçam, tampouco, que, nesse dia, vocês entram no que eu chamei de'confrontação'confrontação'',
certamente, mas, também, no trabalho no vermelho, que deve durar o tempo restante de 42 mesesque deve durar o tempo restante de 42 meses,

dos quais vocês descontam o período de maio até hoje, pouco mais de três anos.

Durante essa época, tudo o que lhes foi escondido, a título individual, a título coletivo, a título histórico, a título
social e também a título espiritual será desvendado ou desmascarado.

 
Assim é quando de todo período idêntico a esse, nos universos dos universos.

Eis, portanto, os alguns elementos que desejava dar-lhes.
 

Eu permaneço alguns instantes à sua disposição, se essas informações necessitam de complementos de
informação.

 
******
  
  

Questão: por que aqueles que não fazem parte da Confederação Galáctica não podemQuestão: por que aqueles que não fazem parte da Confederação Galáctica não podem
fazer a saudação de Órion?fazer a saudação de Órion?

Em outras dimensões, mas também em sua dimensão, existem povos tecnologicamente mais evoluídos do
que vocês.

A realização desse gesto, a princípio muito simples, é impossível a eles, por razõesA realização desse gesto, a princípio muito simples, é impossível a eles, por razões
fisiológicas e energéticas.fisiológicas e energéticas.

É como se eu dissesse a vocês para colocar seus dois pés atrás de sua cabeça.

http://1.bp.blogspot.com/-ZhGYL0H43aA/TcQEKeWNieI/AAAAAAAAEMg/avnjSy-Euiw/s220/00saudaoderion.jpg
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Isso me pareceria, para a raça humana, dificilmente realizável, exceto com um treinamento muito longo.
É o mesmo para a saudação de Órion.

*
  

Questão: aqueles que não podem responder a essa saudação não fazem,Questão: aqueles que não podem responder a essa saudação não fazem,
sistematicamente, parte da Confederação Galáctica?sistematicamente, parte da Confederação Galáctica?

 
Isso é evidente.

Quer sejam anjos, ou o que vocês chamariam, comumente, desencarnados, que fazem parte da Luzque fazem parte da Luz,
devem responder-lhes a essa saudação.

 
 *

Questão: a saudação de Órion, eu suponho, está amplamente propagada sobre o planetaQuestão: a saudação de Órion, eu suponho, está amplamente propagada sobre o planeta
hoje?hoje?

 
Perfeitamente.

 
 *

Questão: essa saudação pode ser ensinada e difundida amplamente?Questão: essa saudação pode ser ensinada e difundida amplamente?

Obviamente.
Um ser humano que praticasse essa saudação, não pertencendo, nesse momento, ao esforço de evolução da

ascensão, estaria na impossibilidade de reproduzi-la.
Do mesmo modo como em sua tradição chamada de católica o demônio, tal como vocêsDo mesmo modo como em sua tradição chamada de católica o demônio, tal como vocês

o chamam, não pode realizar um sinal da cruz.o chamam, não pode realizar um sinal da cruz.
  
*
 

Questão: quem vai desvendar o que deve sê-lo, em breve?Questão: quem vai desvendar o que deve sê-lo, em breve?
 

As energias presentes na superfície de seu planeta preparam essa confrontação e essa revelação.
Essa revelação far-se-á de múltiplos modos: pelas mídias, pelo rumor, pelos jornais, porEssa revelação far-se-á de múltiplos modos: pelas mídias, pelo rumor, pelos jornais, por

todo meio existente à sua disposição nos planos da 3ª dimensão e nos planos mais sutis,todo meio existente à sua disposição nos planos da 3ª dimensão e nos planos mais sutis,
também.também.

  
*
 

Questão: pela internet também?Questão: pela internet também?
 

Se essa rede permanecer funcional, sim.
 
*

Questão: a presença do planeta Hercobulus [Hercólubus] faz, igualmente, parte disso?Questão: a presença do planeta Hercobulus [Hercólubus] faz, igualmente, parte disso?

Faz, amplamente, parte, mas também certo número de dados ocultos da sua própria história, manipulados por
algumas forças.

Vocês terão suficientemente elementos proximamente para colocar, eu diria, sob o dente ou sob o olhar.
 
*

Questão: as mídias vão dizer a verdade?Questão: as mídias vão dizer a verdade?
 

Certo número de coisas não pode ser deformado diante da evidência.
 
*

Questão: o que fazer se nos encontrarmos frente a uma pessoa que não pode responderQuestão: o que fazer se nos encontrarmos frente a uma pessoa que não pode responder
à saudação de Orion?à saudação de Orion?

 
Você fala de uma pessoa em seu plano dimensional?

Seria preferível e desejável evitar esse tipo de pessoas.
 
*

Questão: e em outros planos?Questão: e em outros planos?
 

A questão não se põe, porque esse simples sinalesse simples sinal permitirá elaborar, entre vocês e essa presença,
uma muralha intransponível.muralha intransponível.

  



  
*
 

Questão: pode-se, então, fazer a saudação de Órion como proteção, antes de mudar deQuestão: pode-se, então, fazer a saudação de Órion como proteção, antes de mudar de
plano de consciência, antes de dormir, em especial?plano de consciência, antes de dormir, em especial?

A saudação é feita para saudar.A saudação é feita para saudar.
Não se trata de Não se trata de um ritualum ritual de proteção. de proteção.

  
*
  

Questão: é, portanto, unicamente para reconhecer se a pessoa que encontramos fazQuestão: é, portanto, unicamente para reconhecer se a pessoa que encontramos faz
parte da Confederação Galáctica?parte da Confederação Galáctica?

 
Ou, eventualmente, entrar em proteção, mas naquele momento.

 
*

Questão: quando você fala de meses, você fala de meses lunares?Questão: quando você fala de meses, você fala de meses lunares?
 

Mais ou menos isso.
Eu me refiro a um número de dias num mês, situado entre 28 e 30 dias.

A grosso modo, isso corresponde, com uma defasagem mínima, aos seus meses solares, apesar de tudo.
Trata-se de um ciclo específico, não ligado ao sol e à lua, mas de um ciclo de tempoTrata-se de um ciclo específico, não ligado ao sol e à lua, mas de um ciclo de tempo
reportado a um ciclo muito mais longo do que aquele de seus anos, que não teve oreportado a um ciclo muito mais longo do que aquele de seus anos, que não teve o

mesmo valor durante o mesmo ciclo de 52.000 anos.mesmo valor durante o mesmo ciclo de 52.000 anos.
Vocês persistem em contar dias de 24 horas, enquanto eles não fazem mais do que 22 horas.

Isso é lamentável ao nível da conta.
 
*

Questão: em sua referência de tempo, você leva em conta o ano platônico de 25.920Questão: em sua referência de tempo, você leva em conta o ano platônico de 25.920
anos?anos?

 
Trata-se do mesmo ciclo.

 
*

Questão: por que os dias não têm mais do que 22 horas?Questão: por que os dias não têm mais do que 22 horas?
 

O que determina, no lugar onde vocês vivem, a duração de seus dias?
 
*

Questão: a velocidade de rotação da Terra em si mesma, talvez?Questão: a velocidade de rotação da Terra em si mesma, talvez?

Exato.
Daí você conclui que...

 
*

Questão: ... a Terra gira mais rapidamente?Questão: ... a Terra gira mais rapidamente?
 

Exato.
Isso começou desde a entrada de seu Sistema Solar sob a influência do Sol Central daIsso começou desde a entrada de seu Sistema Solar sob a influência do Sol Central da

Galáxia, Galáxia, entre 15 e 18 de agosto de 1984.entre 15 e 18 de agosto de 1984.
  
*

Questão: isso faz parte das coisas que os astrofísicos não revelaram?Questão: isso faz parte das coisas que os astrofísicos não revelaram?
 

Sim.
 
*

Questão: isso fará parte das revelações a vir?Questão: isso fará parte das revelações a vir?
 

Sim.
 
*

Questão: isso vai provocar reajustes?Questão: isso vai provocar reajustes?
 

Não, desde que vocês tenham conservado os mesmos marcadores.



Não faltam duas horas à noite ou duas horas ao dia.
Pode-se dizer, simplesmente, que as suas horas têm três minutos a menos.

 
*

Questão: isso explica a impressão de que o tempo passa mais rapidamente?Questão: isso explica a impressão de que o tempo passa mais rapidamente?
 

Para algumas pessoas, sim.
 
*

Questão: poderia ser importante ajustar-se?Questão: poderia ser importante ajustar-se?
 

Isso não tem qualquer importância para vocês.
 
*

Questão: tem para outros?Questão: tem para outros?
 

Tem para a Terra que, pela aceleração do movimento, prepara a parada do movimento, pela inversão do que
vocês chamam de 'momento angular'.

 
*

Questão: é o famoso ponto zero?Questão: é o famoso ponto zero?
 

Sim.
 
*

Questão: a partir desse momento angular, os ciclos vão mudar?Questão: a partir desse momento angular, os ciclos vão mudar?
 

Vocês não viverão mais no mesmo espaço/tempo.
Vocês não conhecerão mais, aqueles que terão acesso a essa nova dimensão, a alternância dia-noite, apesar

da rotação ao redor de um sol.
Há dois modos de proceder, para estar permanentemente no dia: ou existem dois sóis em oposição de fase,
um planeta girando ao redor de um mesmo sol, mas que tem sempre um lado iluminado por um dos dois sóis.

A segunda solução (a mais frequente nas dimensões baixas, nas quais vocês estão) concerne a uma
passagem da vida ao nível do Sol Central, ou seja, ao nível do centro dos planetas.

 
*

Questão: o ponto zero situa-se em 21 de dezembro de 2012?Questão: o ponto zero situa-se em 21 de dezembro de 2012?
 

Muito precisamente.
 
*

Questão: a Terra gira mais rapidamente, mas ela acelera, igualmente, em seu movimentoQuestão: a Terra gira mais rapidamente, mas ela acelera, igualmente, em seu movimento
global?global?

 
Ela acelera também.

 
*

Questão: a partir desse ponto zero?Questão: a partir desse ponto zero?
 

Bem antes.
 
*

Questão: e nela mesma?Questão: e nela mesma?

Ela não pode ir mais rápido na rotação em si mesma que 20 horas.

*

Questão: isso explica os desarranjos climáticos que observamos?Questão: isso explica os desarranjos climáticos que observamos?
 

Completa e perfeitamente.
Jamais houve o que inúmeros humanos chamam de aquecimento.Jamais houve o que inúmeros humanos chamam de aquecimento.

Existe um desarranjo, uma modificação das massas hídricas do planeta, que deve distribuir-se de maneira



diferente.
 
*

Questão: a velocidade mudando, as regras de gravidade mudam?Questão: a velocidade mudando, as regras de gravidade mudam?
 

Completamente.
 
*

Questão: é isso que faz mover as massas hídricas e explica as manifestações naturaisQuestão: é isso que faz mover as massas hídricas e explica as manifestações naturais
violentas?violentas?

 
Completamente.

Tudo isso está completamente ligado, é claro, e não corresponde, de modo algum, àTudo isso está completamente ligado, é claro, e não corresponde, de modo algum, à
atividade humana.atividade humana.

Assim como os dinossauros desapareceram da superfície deste planeta, independentemente da própria
atividade deles.

 
*

Questão: esse será um dos segredos revelados?Questão: esse será um dos segredos revelados?
 

Sim.
Certo número de dados geofísicos não poderá mais ser camuflado diante das evidências.

Muito em breve o sol vai retomar suas erupções solares, que pararam desde o inícioMuito em breve o sol vai retomar suas erupções solares, que pararam desde o início
deste ano.deste ano.

Elas praticamente cessaram e retomarão, de maneira particularmente violenta, neste fim de ano.
 
*

Questão: as redes geomagnéticas de superfície serão perturbadas?Questão: as redes geomagnéticas de superfície serão perturbadas?
 

Elas já estão perturbadas, mas serão modificadas e reajustadas por certo número de entidades (Intraterrestres
e Extraterrestres), que vigiam o que se chama as redes magnéticas terrestres.

 
*

Questão: e as redes do Intraterra?Questão: e as redes do Intraterra?
 

No que isso lhes concerne?
 
*

Questão: o que acontecerá no momento da retomada das erupções solares?Questão: o que acontecerá no momento da retomada das erupções solares?
 

Vocês viverão o início de perturbações, de tipo elétrico, importantes.
Seu mundo é comandado e dirigido pela eletricidade.

 
*

Questão: a rede internet está incluída?Questão: a rede internet está incluída?
 

Há outras razões para que esta seja modificada, mas, obviamente, as perturbações ligadas às erupções
solares provocarão inúmeras perturbações elétricas e magnéticas.

 
*

Questão: as modificações dos campos eletromagnéticos terrestres são necessárias àQuestão: as modificações dos campos eletromagnéticos terrestres são necessárias à
evolução de nossas estruturas?evolução de nossas estruturas?

 
Elas são, obviamente.

 
*

Questão: isso participa do acompanhamento ao salto dimensional?Questão: isso participa do acompanhamento ao salto dimensional?
 

É claro.
 
*

Questão: em nossas estruturas, igualmente?Questão: em nossas estruturas, igualmente?
 



Perfeitamente.
 
*

Questão: do seu ponto de vista, poderia falar da Merkabah?Questão: do seu ponto de vista, poderia falar da Merkabah?
 

A Merkabah, ou embarcação de Luz, é uma estrutura geométrica precisa que, num movimentoé uma estrutura geométrica precisa que, num movimento
de rotação de um dos eixosde rotação de um dos eixos, vai gerar um campo de formas que permite a emergência de algumas

energias e de algumas dimensões.
Nisso, tudo o que circula atualmente, seja autêntico ou deformado, não tem importância alguma.

O importante é que os humanos saibam que essa forma existe e que ela é portadora deO importante é que os humanos saibam que essa forma existe e que ela é portadora de
uma energia e de um movimento.uma energia e de um movimento.

  
*

Questão: é isso que se chama a Jerusalém Celeste?Questão: é isso que se chama a Jerusalém Celeste?
 

A Merkabah é uma vibração denominada embarcação de Luz, veículo ascensional, pomba e também
Jerusalém Celeste, que é mais do que isso.

 
*

Questão: o 21 de dezembro de 2012 é uma data fixa ou pode evoluir?Questão: o 21 de dezembro de 2012 é uma data fixa ou pode evoluir?
 

Existem elementos fixos.
Um planeta que se dirige para vocês não pode ser desviado.Um planeta que se dirige para vocês não pode ser desviado.
Ele obedece a imperativos cronológicos, mas, também, de posicionamento.

Então, isso pode, efetivamente, ser ajustado, para fazer coincidir elementos específicos, mas muito pouco.
Há alguns anos, alguns eventos eram condicionais, segundo a evolução das consciências humanas e o número

de consciências aptas a evoluir na 5ª Dimensão.
Hoje, esse não é mais o caso.

Vocês entraram, desde o início deste ano, até o fim dos 42 meses e, sobretudo, atéVocês entraram, desde o início deste ano, até o fim dos 42 meses e, sobretudo, até
dezembro de 2012, nos tempos que são limitados, incompreensíveis e inextensíveis.dezembro de 2012, nos tempos que são limitados, incompreensíveis e inextensíveis.

  
*

Questão: Hercobulus vai atingir a Terra?Questão: Hercobulus vai atingir a Terra?
 

Quem diz atingir diz aniquilação total de um Sistema Solar.
Isso é impensável.Isso é impensável.

  
*

Questão: Hercobulus vai se pôr em órbita ao redor da Terra?Questão: Hercobulus vai se pôr em órbita ao redor da Terra?
 

Por favor, não!
Um planeta tão gigantesco não poderia, em caso algum, girar ao redor de seu pequenoUm planeta tão gigantesco não poderia, em caso algum, girar ao redor de seu pequeno

planeta.planeta.
Ele não cruzará, certamente, sua órbita.

Ele aparecerá em seu céu, cruzará num plano do eclíptico a 90 graus.Ele aparecerá em seu céu, cruzará num plano do eclíptico a 90 graus.
  
*

Questão: ele funciona como um cometa?Questão: ele funciona como um cometa?
  

Absolutamente não.Absolutamente não.
Um cometa possui uma massa atômica que é incomparavelmente mais frágil do que a massa desse planeta.

Um cometa, além disso, é a encarnação, na forma, da energia Micaélica, cujo objetivo é prevenir, como o
sabiam os antigos astrólogos.

O objetivo desse planeta não é prevenir, mas transformar.O objetivo desse planeta não é prevenir, mas transformar.
  
*

Questão: as modificações climáticas estão diretamente ligadas a Hercobulus?Questão: as modificações climáticas estão diretamente ligadas a Hercobulus?
 

Sim.
Há dois eventos importantes no plano cosmológico e astrológico que se sucederam: há, primeiro, a influência

do Sol Central da Galáxia, sob o qual vocês entraram, na data que eu dei.
O Segundo evento é a influência geomagnética desse planeta, que os afeta desde este ano.

 
*
 

Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?



Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?
 

A presença, já, vibratória, do planeta Hercobulus.
O Sol Central é responsável, se se pode dizer, apenas pela descida e pela manifestaçãoO Sol Central é responsável, se se pode dizer, apenas pela descida e pela manifestação

do Espírito Santo, mas absolutamente não por manifestações dessa ordem.do Espírito Santo, mas absolutamente não por manifestações dessa ordem.
  
*

Questão: Hercobulus gira ao redor de qual sol?Questão: Hercobulus gira ao redor de qual sol?
 

Ele gira ao redor do mesmo Sol que o seu, mas todos os seus planetas estão num plano sagital.
Hercobulus está a 90 graus.Hercobulus está a 90 graus.

  
*

Questão: Hercobulus é habitado?Questão: Hercobulus é habitado?
 

Ele foi, em tempos extremamente antigos.
 
*

Questão: a confrontação que vem será apocalíptica ou não?Questão: a confrontação que vem será apocalíptica ou não?
 

Tudo dependerá da reação da humanidade, a título individual ou coletivo.
Tudo isso muda de minuto a minuto.

 
*

Questão: a título individual, como acompanhar isso o melhor possível?Questão: a título individual, como acompanhar isso o melhor possível?
  

Estar alinhado, desperto, centrado e nas circunstâncias de vida que eu chamaria longeEstar alinhado, desperto, centrado e nas circunstâncias de vida que eu chamaria longe
de zonas de agitação, no sentido amplo.de zonas de agitação, no sentido amplo.

Mas, eu repito, vocês não têm, empregando uma expressão da sua Terra, que fazer planos sobre o cometa,
porque se trata de estar à escuta do ser interior, que os guiará muito mais seguramente do que escolhas

ligadas ao intelecto.
Para nada lhes servirá querer estar em tal lugar ao invés de tal outro lugar, sabendo quePara nada lhes servirá querer estar em tal lugar ao invés de tal outro lugar, sabendo que

toda alma humana é apoiada, individualmente, onde quer que esteja.toda alma humana é apoiada, individualmente, onde quer que esteja.
Entretanto, é muito mais confortável, para alinhar-se, estar em lugares que estão menos poluídos ou

perturbados, isso é evidente.
 
*

Não temos mais perguntas. Agradecemos.Não temos mais perguntas. Agradecemos.
  
*

Então, almas humanas em peregrinação, eu lhes digo até breve, e deixo-os com isso (Então, almas humanas em peregrinação, eu lhes digo até breve, e deixo-os com isso (ndr:ndr:
a saudação de Óriona saudação de Órion).).

************

As canalizações seguintes desenvolvem esse assunto:

OMRAAM (Aïvanhov) (06.06.2009)
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VELGAN (21.04.2010)
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Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz e do Conhecimento.

Eu lhes transmito minha paz.
Eu lhes transmito minha radiância.

Eu venho a vocês, agora, de múltiplos modos, desde o início de seu ano terrestre de 2008.

Eu assinalei, em numerosas reprises, que este ano que vocês vivem é um ano portador de alguns movimentos.
Esses movimentos têm por nome confrontação, revelação.
E eu falei de certo número de trabalhos que se desenrolaram e que vão continuar a desenrolar-se durante este
ano.

O primeiro desses trabalhos foi chamado trabalho no amarelo e foi ligado a certo número de liberações que
afetaram, de maneira definitiva, as próprias estruturas do plexo solar do planeta.
Isso foi seguido por um segundo trabalho, chamado trabalho no vermelho, que o sucedeu e que começou a
instalar-se no plano da Terra desde 15 de agosto.
Essa data corresponde ao início do que foi adequado chamar a ignição de seu coração.
É o momento em que a Luz se faz e a Luz vem transcender, iluminar e desmascarar os jogos da
Sombra e da ilusão.

A contar de 21 de dezembro vocês entrarão no trabalho no branco, que é o trabalho da Luz branca.

O que vive sua Terra, seu mundo, desde esta data e por algumas semanas que lhes restam está ligado à
confrontação, no exterior de vocês e no interior de vocês, que vai colocá-los frente às suas escolhas, frente às
suas decisões.

Tudo o que estava escondido está em curso de revelação.

O plano da Luz, o plano dos servidores da Luz, o plano dos grandes seres de Luz que dirigem e canalizam
essas energias de confrontação e de ascensão estão no trabalho de maneira decuplicada, doravante e nas
semanas que vocês têm a viver.

A ignição do fogo do coração é a etapa que eu chamei, no início do ano, um momento em que o
reencontro com o Anjo pode ser feito.

Quem é o Anjo?
Trata-se, antes de tudo, da consciência e do nível da Unidade retransmitido por minha radiância que pode
revelar-se em vocês de diversos modos, mas cuja finalidade é devolver à superfície de sua consciência a
noção de seu juramento.

Há muito tempo de seu tempo vocês realizaram o maior sacrifício que criadores possam realizar: vocês
fizeram o juramento de mergulhar no esquecimento de sua divindade para mergulhar nos planos da
densidade, nos planos da materialidade nos quais vocês evoluem.
Para isso, vocês foram seres suficientemente grandes para aceitar até o esquecimento de sua divindade, no
objetivo de adquirir e desenvolver ainda mais Amor, ainda mais lucidez, ainda mais grandeza.

O paradoxo é que, nesta encarnação desse mundo, desses instantes, a grandeza que vocês são pode e
poderá manifestar-se apenas através da humildade, através de sua vontade e de sua determinação de
reencontrar a Luz que vocês são.

Vocês estão todos a par, sem exceção, de que existem datas que foram dadas há extremamente muito
tempo.

JOFIEL - 25 de setembro de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-w91gkLWc85c/UWnMBxTzHZI/AAAAAAAAAzU/8gruhmZqGL0/s1600/LightLoveMeditation1.jpg


Essas datas correspondem a eventos astronômicos sem precedentes, sem medida comum com o que
pôde existir até o presente nesse mundo de manifestações, nesse mundo de ilusões.

Vocês entraram, desde 15 de agosto, nos efeitos desse evento astronômico.
Entre agora e o final de seu ano, a humanidade, em sua totalidade, sem exceção alguma, será confrontada ao
retorno do juramento.

A questão que sua consciência deve se colocar é unicamente esta: vocês querem voltar a ganhar os
domínios e os campos de experiência do Amor ou vocês querem continuar a experiência da
dualidade?
Isso necessita uma escolha distinta.
Não haverá outra alternativa que essa escolha.
Isso não é para mais tarde.
Isso é para agora.

O fenômeno de ignição do fogo do coração do planeta correspondendo, também, à ignição do fogo dos outros
planetas desse sistema solar, está agora em curso de realização.

Cabe a vocês encontrar a paz, cabe a vocês encontrar seu ser interior, sua Verdade e sua escolha.

Os momentos que a Terra apronta-se para viver são momentos solenes, são momentos únicos, são
momentos inesperados.

As ilusões desaparecem sob seus olhos, dia após dia: os valores sobre os quais foi construído esse mundo,
que são a separação, a divisão.
As ilusões nas quais sua consciência e a consciência de alguns os mantiveram numa forma de escravidão não
estavam, elas, previstas no programa de partida, iniciado por muito grandes seres, mas assim é a experiência.
O passado é o passado.
O futuro não deve inquietá-los, ele será apenas a resultante de seu estado interior no momento em
que se revelar.

Não haverá atraso, não haverá suspensões ao que vem.
Vocês são filhos do eterno, vocês são o Eterno, vocês são a Unidade, são muito maiores do que
creem.

É-lhes pedido para recentrar-se no interior de seu ser.
Fujam dos alaridos e dos barulhos desse mundo que desaba sob seus olhos.
Não deem qualquer importância, qualquer atenção ao que é colocado na Luz pela Luz.
Não pode ser de outro modo.

O mundo e os planetas que constituem a ronda de suas vidas vivem, eles também, um processo de expansão
sem precedente na história da humanidade e desta Terra.
Em breve não haverá mais lugar onde a Sombra poderá existir.
O que vem para vocês é a Luz.
O que vem para vocês é o Amor.
O que vem para vocês é a Verdade.

Vocês aceitarão a Luz?
Vocês aceitarão superar a dualidade da encarnação para reencontrar sua Unidade perdida?
Coloquem-se, em sua consciência a mais íntima, esta questão.
Não há outra.
Não há nenhuma outra.

Vocês não têm que se preocupar com o alarido do mundo e com o alarido ao redor de vocês.
A Luz tem um único objetivo: revelá-los à sua Luz, desvendá-los à sua imensidade.

Mas vocês são seres livres, de toda a eternidade, e em toda escolha.
Nós podemos apenas propor-lhes a liberdade.

Se vocês se centram em seu coração, em sua qualidade essencial, nada, absolutamente nada poderá extraviá-
los ou enganá-los.
Não se deixem extraviar ou enganar pelas sirenes desse mundo.



Essa confrontação entre a Luz e a Sombra, para além de sua individualidade (mas na escala, agora, planetária e
do conjunto de seu sistema solar) vai mostrar as falhas sem nome que acrescentaram ilusão à ilusão, que os
dominaram nessa ilusão, que os acorrentaram a uma vida limitada, construída no medo da falta, na posse em
todos os sentidos aceitáveis, através de regras impostas pelo medo.
Essa ilusão terminou.
Isso está à sua porta.

A proposição da Luz está a caminho.
Percebam isso no silêncio de seu coração porque, em vocês, encontram-se todas as respostas, não às
questões de seu mental, mas à questão essencial: vocês aceitam entrar na Verdade e na Luz ou vocês
estão ainda apegados às suas próprias convicções e às suas próprias crenças, ou apegados às crenças e aos
apegos desejados por suas regras, ou vocês aceitam tornar-se a pura Luz que vocês são?
Isso está a caminho.

Inúmeros intermediários, médiuns, inúmeros fatos históricos anunciaram o advento de um novo sol,
de uma nova dimensão, para uma data que foi dada, em seu calendário, de 21 de dezembro de 2.012.
Isso não é mais válido.

Vocês estão nos tempos reduzidos.
Vocês estão nos tempos da revelação.
Vocês estão nos tempos do coração, onde o fogo da Luz, o fogo do Amor deve possuí-los totalmente, a fim
de restituí-los ao que vocês são: seres de eternidade.

A única estrada, o único caminho para realizar isso se encontra no silêncio do coração, em nenhum outro lugar,
e, sobretudo, não nas imagens projetadas de seus diversos meios de comunicação.

Não se deixem guiar pelas forças brutas do inconsciente coletivo, cuja carga emocional dos eventos
a vir representa, eu repito, o evento o mais maravilhoso que a Terra conheceu.
Essa revelação não deve conduzi-los a ter medo, a projetar o que quer que seja, a pensar em algo que seria da
ordem da sombra e do mal.
Há sombra e mal apenas nas ilusões desse mundo, absolutamente não na Verdade do Amor.

Eu repito: vocês são seres de eternidade, vocês são Luzes que aceitaram fazer oEu repito: vocês são seres de eternidade, vocês são Luzes que aceitaram fazer o
sacrifício da Luz e no mais profundo do que vocês são, o que é agora iminente.sacrifício da Luz e no mais profundo do que vocês são, o que é agora iminente.

Cada ser humano, cada entidade de vida presente na superfície da Terra é chamada a escolher o
Amor, a Verdade, a Luz e a Unidade.

Trata-se de uma grande graça que pode ser vivida apenas no coração e em nenhum outro lugar.

Vocês perceberão, aliás, de maneira extremamente fácil que, em função de seus comportamentos, em função
de seus atos, de suas palavras, essa Luz que se desvenda, esse fogo do Amor que se revela pode estar mais
ou menos presente no interior de vocês.
Não se trata de um jogo de esconde-esconde.
Trata-se de fazer o aprendizado do momento e dos momentos em que vocês passam na Unidade.
Porque, quando vocês passam na Unidade, a vibração de seu coração os invade das energias da graça e do
Amor.
Vocês penetram, naqueles momentos, na felicidade, na completude.
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E se suas ações, seus comportamentos afastam-nos desse estado de ser, essa graça afastar-se-á de seu
coração.
Naquele momento, vocês farão a escolha de ali permanecerem ou a escolha de desviarem-se.

Eu lhes proponho, excepcionalmente, de emitir-lhes o que me é possível emitir como informação, sabendo
que a informação deve ser captada por seu coração e não pelo mental, nem pelos medos, nem pelas
crenças.
Então, sim, antes de acender o fogo do coração, o que é o caso para alguns de vocês, eu lhes proponho
canalizarem-se para esse lugar onde reina o Amor e a Luz, que está ao centro de vocês.

Eu lhes proponho permanecer no silêncio do coração durante a radiação do fogo do Amor que vai agora
efusionar-se em vocês, em nós.

... Efusão de energia...

Filhos da Luz, que seu coração viva a graça, que sua alma resplandeça do Amor que vocês são.

Nós estamos ao seu lado, nós estamos com vocês, nós estamos em vocês, nós os ajudamos, nós estaremos
aí.

Paz em suas vidas, paz em seus caminhos, paz em suas almas, paz em sua eternidade.

Recebam minha radiação.

___________________________

Mensagem do Bem Amado Arcanjo Jofiel  no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=243
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Jofiel, Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
Saudações a vocês, almas humanas.

Como sabem, eu acompanho este ano terrestre que foi definido como o ano da confrontação, ano da
revelação, ano em que o conjunto de coisas e de mecanismos escondidos são revelados.

Eu lhes defini este ano certo número de etapas chamadas «trabalhos».
Vocês estão na última parte do trabalho vermelho.
Este começou em 15 de agosto, terminará em 21 de dezembro, e é marcado pela emergência da confrontação
ao nível do povo que vive sobre as terras vermelhas, ou seja, o povo americano (USA).

O trabalho no branco, que começará quando do solstício de inverno, verá uma influência e um impacto dessa
etapa ao nível dos povos europeus.

Eu anunciei, quando de minha última vinda neste mesmo espaço, que vocês entrariam muito em breve nos
tempos chamados «os tempos reduzidos», abundantemente descritos em suas diferentes tradições, em suas
diferentes obras, por seus diferentes profetas.
Assim é das narrativas de lutas feitas nas Upanishads [termo de teologia bramânica], através de combates
épicos.

Esse tempo foi perfeitamente descrito, em termos terrestres, por um de seus profetas, chamado Daniel,
retomado bem mais próximo de vocês, em seu livro Santo chamado o Evangelho, o novo testamento, em
particular em sua última parte, denominada o Apocalipse de João.

Esse período foi inaugurado durante os primeiros dias de seu mês de outubro, não pela vontade de homens,
não pela vontade da Sombra, mas pela vontade da mecânica divina, através da mecânica celeste.
Esse período estende-se, portanto, num período de 1.260 dias, durante os quais o conjunto do caminho deve
ser realizado.

Dentro de muito pouco tempo em número de dias terrestres, vocês verão, com seus olhos, no céu, fenômenos
luminosos.
Esses fenômenos luminosos têm por origem o sol.
Eles são chamados, eles foram chamados, esses fenômenos luminosos, por diversos médiuns: a advertência.

Não confundam esses sinais luminosos provenientes do sol com as manifestações associadas, desejadas
pelos homens que sabem e que esperam tirar partido desses fenômenos, a fim de induzi-los no medo.
Permaneçam centrados.
Permaneçam alinhados.

O que é vivido, como eu anunciei desde 15 de agosto (o desmoronamento total, irremediável e irreversível do
sistema financeiro, econômico e social do planeta) é apenas uma preliminar ao retorno da Luz, se tal é sua
escolha, ou à instalação da Sombra, se essa é sua escolha.

Vocês entraram nos tempos extremos, onde a oportunidade da Luz e do Amor jamais esteve tão presente,
desde a encarnação daquele a quem vocês chamaram Cristo.

Trata-se, desde 15 de agosto e até 21 de dezembro, de momentos solenes, de momentos de verdade, de
momentos de revelações em que vocês poderão afirmar e demonstrar sua Divindade, se tal é seu anseio, se
tal é seu desejo.

Os fenômenos luminosos que aparecem no céu são o anúncio da entrada em funcionamento das forças
arcangélicas, em sua totalidade, em seu espaço, em seu ser interior, a fim de fazer o trabalho de Luz e de
revelação de Luz.
Ninguém poderá ignorar o que isso é, o que isso significa e o que isso induz no que vocês terão a afirmar, a
colocar, a manter e a demonstrar.

Não se deixem ir ao alarido do mundo.
Trata-se apenas de gesticulações de forças arcaicas opostas ao estabelecimento da Luz, que não merecem

JOFIEL – 21 de outubro de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Trata-se apenas de gesticulações de forças arcaicas opostas ao estabelecimento da Luz, que não merecem
um grama de um olhar.
Somente sua propensão a olhar seu ser interior, somente sua propensão a deixar instalar-se sua Luz interior
será capaz de desviar sua consciência e seu olhar dessas gesticulações.

Eu anunciava, no início deste ano, e progressivamente e à medida que a humanidade dirigia-se para o período
de 15 de agosto, e cada vez mais frequentemente, a capacidade para cada alma em encarnação viver o
reencontro com o que eu chamei o anjo guardião, que é sua contrapartida luminosa em outras dimensões, com
a qual vocês estabeleceram as conexões e as relações.

Nada deve desviá-los da certeza de sua Divindade, de sua certeza de herança de Luz, de sua certeza de
filiação do Amor.

Como eu já disse, e como o disse esta noite, vocês são seres de Luz, vocês são seres divinos que fizeram, a
um dado momento, o sacrifício de sua Divindade para experimentar o princípio da encarnação.
Esse princípio da encarnação necessitou de uma ruptura e de uma separação com sua eternidade e sua
própria Luz.

Os fenômenos luminosos no céu vêm recordá-los de seu juramento de jamais esquecer a Luz que vocês são.
A Luz vem a vocês, a fim de aliarem-se à Luz.

Sua liberdade é total.
Vocês foram criados livres, vocês aceitaram livremente, porque vocês são seres divinos, seres de autoridade e
criadores.

O fato de tornarem-se criatura apagou em vocês, de maneira temporária, o tempo de suas experiências, a
lembrança do que vocês eram.
A experiência pode tomar fim, se vocês o desejam.
O reino do Amor, o reino da harmonia pode chegar e instalar-se, se vocês o desejam.

A um dado momento será necessário e, para ilustrar isso com as palavras de seus evangelhos, fazer como os
apóstolos no momento em que o Cristo disse a eles, individualmente: «Vem, abandone tudo e siga-me. Deixe
os mortos enterrarem os mortos».

Vocês vão renunciar à experiência ou vão renunciar à Luz?
Não haverá julgamentos, sua liberdade de escolha será respeitada totalmente.

O que vocês vão atravessar, o que vocês atravessam doravante está inscrito na história do mundo.

«Ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não renasce novamente»: neste período de fim e de renovação
é necessário aceitar morrer para a experiência, para nascer à Luz.

Não se trata de um combate, não se trata de uma resistência, mas, efetivamente, de um soltar, de uma
aceitação, se tal é seu desejo, a fim de sair da ilusão e de entrar na eternidade.

Trata-se, nada menos, apenas disso e isso é agora e isso é imediatamente e isso não é num outro lugar e isso
não é num futuro, porque isso é o momento, porque agora é o instante.

Essas palavras são solenes, porque a época é solene.
Essas palavras são verdades, porque inscritas na mecânica celeste.

As atuações humanas refletirão apenas o grau de oposição para o que vem.
Não lhes é pedido para lutar, mas frutificar.
É-lhes pedido para deixar desabrochar a Fonte do Divino que flui no meio de seu peito, se tal é sua escolha e,
eu repito, toda escolha é respeitável diante do Eterno.

Vocês não encontrarão justificação alguma para a Luz através da adesão ao que quer que seja, a não ser em
vocês mesmos, em sua dimensão interior e em sua dimensão de Divindade.

Vocês são acompanhados, vocês são ajudados.
As energias Arcangélicas, as energias Angélicas, as energias Crísticas, as energias do Espírito Santo (as
energias da polaridade feminina do Pai, se preferem) inundam-nos de seu traço, a fim de qua nunca mais
nenhum ser humano possa dizer que não sabia.

Os fenômenos luminosos serão, para a maior parte de vocês, anunciados de maneira individual, sob forma de
sonhos, sob forma de locuções, sob forma de impressões e se imporão como uma evidência, num muito
pequeno número de dias precedendo os fenômenos luminosos.

Não me cabe, em todo caso, hoje, definir-lhes o objeto desses fenômenos luminosos.
Cabe a vocês acolhê-los, prová-los à luz do Amor, em seu ser interior, mas não atribuam crédito algum às
gesticulações que serão feitas durante esse período.



Contentem-se de acolher o que vem, cuja tradução a mais importante e a mais imediata poderá traduzir-se pelo
que eu chamaria o «Fogo do Coração».

Uma lufada de eternidade, a lembrança do juramento, a revelação do Esplendor está doravante a caminho.
Não me compete, eu repito, dizer-lhes o que fazer.
Seu Coração dirá a vocês, na condição de que vocês o escutem.

Lembrem-se simplesmente de que esses fenômenos luminosos vêm do céu em sua aceitação a mais forte.
Eles vêm do sol em sua aceitação da encarnação do Logos e do princípio Crístico.
Eles vêm para vocês.
Eles vêm anunciar-lhes e adverti-los.

Permaneçam na Paz, sejam abençoados em sua humanidade.

Recebam minha Paz, recebam o Amor da Luz Angélica.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.

Como anunciei, como eu digo desde o início deste ano, vocês entraram, vocês, humanidade na encarnação,
num período capital e importante.

Primeiramente, durante este ano escoado, certo número de etapas desenrolou-se e desenrolar-se-á em breve.
Este ano foi chamado, por mim mesmo, «ano da confrontação».

A maturação dessa confrontação, no interior de seu destino e de seu caminho, chega agora ao seu termo.
Essa confrontação que vocês viveram a título individual, em suas escolhas de destino e de caminho, vai entrar,
a partir do trabalho no branco que ocorre quando de seu solstício de inverno, em seu período de manifestação
exterior e coletiva.

Durante esse período a viver que se estende, em seu tempo terrestre, durante mais de dois anos agora
(precisamente dois anos e seis meses), inúmeras manifestações humanas, sociais, elementares e geofísicas
devem surgir.
O antigo opõe-se ao novo.
O novo opõe-se ao antigo.
Esse vai e vem vocês o experimentam.
Essa luta entre o novo e o antigo vocês a experimentam, no interior de vocês, em sua consciência e em seu
caminho.

A hesitação faz parte da escolha, as tergiversações também, mas as escolhas estão feitas, elas se atualizam
agora na manifestação exterior desse mundo.

O trabalho no branco, o solstício de inverno, corresponde à irrupção, nesta realidade dimensional em que
vocês vivem, da Luz.
A Luz vem revelar a sombra, iluminá-la, mostrá-la.
O lado sombra, o lado obscuro será iluminado.

A Luz manifesta-se, traduz-se pelos efeitos que vêm colocar fim à ilusão, à mentira, ao engano e ao próprio
reino da ilusão.
Sua qualidade de ser interior é agora predominante para permitir-lhes ir para onde devem ir, apesar ou em
função dos cenários diferentes de vida que podem se produzir doravante.

Cada ser humano, cada coisa, cada acontecimento está doravante em seu lugar, por afinidades vibratórias, por
ressonâncias.

As manifestações tangíveis e vibratórias que vocês perceberão nos dias precedentes a este período serão
momentos chave e determinantes para a sequência.

A Luz vem a vocês, lembrem-se.
A Luz vem iluminar.
As zonas de sombra, as criações da sombra, no interior como no exterior de vocês, devem dissolver-se de uma
maneira ou de outra para deixar lugar para o brilho total da Luz.
É isso que vocês serão chamados a viver e a transformar.

O mundo da ilusão, o mundo da manipulação, o mundo e os constrangimentos em sua alma tomam fim.
Está longe de ser o fim do mundo, mas é o fim, entretanto, para aqueles que o desejam, de um tipo de mundo.
Nada do que foi escondido, ocultado, será ainda escondido por mais longo tempo.

Ao nível coletivo vocês viverão um fenômeno que vocês chamam «reviravolta», traduzindo as tensões
emocionais do conjunto da humanidade atirada entre sua sede de absoluto, sua sede de verdade e seu apego
aos modos de funcionamento passados.

O trabalho no branco, lembrem-se, é um trabalho de Luz.
Os acontecimentos que se desenrolam sobre seu mundo serão apenas a consequência da aceitação ou não
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dessa Luz, e dos homens, portanto, de aceitar a Luz ou recusá-la.
A decisão de aceitar a Luz não é uma decisão mental ou uma declaração geral, mas efetivamente um ato
consciente de aceitação de vibração da Luz no interior do conjunto de seus campos.
Não pode ser de outro modo.
Não pode ir de outro modo.

Prevejam instantes e momentos de calma, momentos para escapar da algazarra do mundo, das tensões do
mundo e das ilusões desse mundo.

Os valores fundamentais de suas vidas, as condições fundamentais de suas vidas tomarão um momento
decisivo, sem retorno possível, a partir desta data.

Façam o que lhes diz, não seu mental, mas seu coração, em função do que tocará sua esfera de vida, no lugar
em que vocês estão, com as pessoas com quem vocês estão, com as situações com as quais vocês terão que
compor.

Façam de modo a deixar-se guiar pela Luz interior, porque o mental não lhes será de qualquer ajuda.

A Luz que vem, vem revelar, vem desvendar o que deve sê-lo, em vocês e ao redor de vocês.
Não se coloquem as questões ou questões ligadas à forma que tomará esse trabalho no branco.
Vocês terão o conhecimento intuitivo, vibratório, previamente, alguns dias antes do momento.

Esse momento é uma passagem, não é um fim, mas há, efetivamente, como em todo rito de passagem, um
antes e um depois.

As reações do mundo farão apenas traduzir as disposições desse mundo em relação à insuflação dessa
energia e dessa consciência.

Para nada serve preparar outra coisa do que você mesmo e seu ser interior e sua divindade.
Vocês devem encontrar a confiança em sua eternidade, em sua divindade e em sua Luz.
Vocês devem aceitar, acolher, integrar, transformar e viver.

Vocês estão no momento e no instante de momentos específicos, de momentos fortes, de momentos em que a
autenticidade será a mais total.

Vocês estão no lugar que vocês decidiram, com as pessoas que vocês decidiram, nas condições que vocês
decidiram.
Não pode ser de outro modo a partir dessas datas.

Aí estão as algumas palavras suplementares que esclarecem, não tanto a própria natureza dos eventos, mas,
antes, a atitude interior na qual vocês devem aproximar-se para viver isso em toda serenidade, em toda
confiança.

Aí está, almas humanas na encarnação, o que eu queria dar-lhes em palavras e em vibrações, neste período
que os prepara para o trabalho no branco.

Não temam.
Não tenham qualquer apreensão.

Cada ser humano na encarnação receberá, num lapso de tempo estimado entre dois e três de seus dias, o que
ele deve receber como informação sobre o que vem.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos da Luz arcangélica.

Não é desejável interrogar-se ou interrogar-me sobre essa etapa.
Outros elementos ser-lhes-ão dados de maneira direta, em suas noites ou em seus dias, sob uma forma ou sob
outra.

Estejam vigilantes.
Estejam na escuta.
Estejam atentos.

Vocês são abençoados de toda a eternidade.
Vocês são seres de eternidade, assim como eu o disse e repeti.

Vocês são livres para fazer o que quiserem, ir para onde quiserem, seguir ainda as vias e os caminhos da
experiência, se tal é seu desejo.

O trabalho no branco não é o fim.
O trabalho no branco é o início.



Cabe a vocês decidir e escrever o que vocês querem: uma palavra ou outra, uma escolha ou outra.

Não se esqueçam jamais de que vocês são seres de eternidade, seres livres e seres responsáveis.

Recebam ainda uma vez a Luz arcangélica durante esse momento de silêncio.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
Recebam essa Luz e recebam as saudações arcangélicas.

Vocês entram agora no trabalho no branco.
Isso ilustra o clima e a atmosfera durante a qual vocês viverão seu ano futuro.
A contar de seu dia terrestre de amanhã, o trabalho no branco, correspondente à colocação na Luz do que não é o branco, vai conduzi-los, durante este período,
durante esses dias e essas semanas e durante a totalidade do ano de 2009, a viver um fenômeno chamado o despertar.

A colocação na Luz ao nível da humanidade, em sua totalidade, das zonas de Sombras, das zonas de sofrimento, na escala do homem, na escala da Terra, na
escala de cada partícula viva sobre este planeta e sobre esse sistema solar vai, doravante, ter a lucidez e a consciência do que é chamado comumente o bem e
do que é chamado ainda mais comumente o mal.

O bem e o mal evoluem em proporções variáveis.
Entretanto, o véu da encarnação, de algum modo, escamoteou-lhes a realidade do jogo da Sombra e da Luz.
O jogo da Sombra e da Luz é, antes de tudo, mascarado por seu próprio jogo entre a Sombra e a Luz.

O trabalho no branco concerne a processos luminosos, processos de consciência, que vêm impactar-se, a título individual e a título global, no conjunto de sua
esfera de vida planetária.

O trabalho no branco acompanha-se de fenômenos (que vocês qualificam de energéticos) extremamente potentes, visando destrancar no interior
de suas estruturas sutis a totalidade da estrutura da alma e da estrutura do Espírito.

Vocês foram, durante numerosas vidas, no ciclo de encarnação, privados da dimensão completa de sua estrutura de Espírito.
Essa foi uma escolha, uma experiência, uma evolução específica.
Essa evolução necessitou mascarar sua estrutura Unitária, a fim de desenvolver, no conjunto de suas estruturas sutis, desta vez uma força que não
teria podido existir sem essa etapa precisa chamada «encarnação».

O trabalho no branco é assimilável a um novo nascimento, não talvez a título individual, mas de vocês, na escala coletiva e global.

Esse novo nascimento pode ser qualificado de despertar ou de acordarEsse novo nascimento pode ser qualificado de despertar ou de acordar.
As coisas que lhes foram ocultadas pelo jogo da encarnação vão desaparecer.
Daí resultará, num primeiro tempo, uma muito grande confusão no Interior de vocês, como no exterior de vocês.

Essa confusão está ligada, de maneira temporária, à justaposição de mundos habitualmente separados, compartimentados por barreiras intransponíveis.
Essas barreiras caem.
As separações formais entre os planos não existirão mais dentro de muito pouco de seu tempo.

Vocês constatarão um acesso muito mais fácil para a Luz, mas também um acesso mais fácil para a Sombra.

O trabalho no branco, eu repito, e a iluminação da Sombra, é a iluminação da Luz.

Eis o que vocês têm a viver nos dias, nas semanas, e durante o conjunto de seu ano de 2009.
Trata-se de um ano qualificado de despertar.
Eu falei de seu ano que se escoa em seu tempo terrestre como o ano da confrontação.
O final da confrontação não quer dizer a pazO final da confrontação não quer dizer a paz.

Vocês chegam às passagens obrigatórias concernentes não à sua individualidade, mas, de maneira essencial, ao que vocês chamam carma coletivo de sua
humanidade.

É o momento em que cada ação e cada reação são julgadas e avaliadas na escala da própria Terra.
É o momento em que a Terra manifestará de modo pavoroso, em sua terminologia humana, os sismos, as ignições de vulcões, os maremotos e as
manifestações ligadas à água, de maneira geral.
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Isso não deve em caso algum deixá-los ir para qualquer desencorajamentoIsso não deve em caso algum deixá-los ir para qualquer desencorajamento.
A Sombra e a Luz estão à disposição.

Vocês levaram sua vida, vocês levaram suas escolhas em função de seus interesses, seus interesses podendo ser da SombraVocês levaram sua vida, vocês levaram suas escolhas em função de seus interesses, seus interesses podendo ser da Sombra
como da Luz, e isso ao alcance do braço.como da Luz, e isso ao alcance do braço.
Em breve, muito em breve, isso não será mais possível.

O que é da Sombra deve retornar à Sombra.
O que é da Luz deve retornar à Luz.
É o mesmo em sua interioridade e em sua exterioridade.

O trabalho no branco, iluminação e desmascaramento da Sombra, deve conduzir não à separação da sombra e da Luz (no que euO trabalho no branco, iluminação e desmascaramento da Sombra, deve conduzir não à separação da sombra e da Luz (no que eu
exprimi, que a Sombra deve retornar à Sombra e a Luz para a Luz), mas que nas dimensões que lhes são, para alguns de vocês,exprimi, que a Sombra deve retornar à Sombra e a Luz para a Luz), mas que nas dimensões que lhes são, para alguns de vocês,
atingíveis, nos novos mundos de vida, a Sombra e a Luz não participam mais da mesma alternância.atingíveis, nos novos mundos de vida, a Sombra e a Luz não participam mais da mesma alternância.

Para além da dimensão da encarnação na qual vocês estão a Sombra não pode existir.
A Sombra manifestou-se nesta dimensão em que vocês estão, ela traduz a falta de Luz.
Essa Sombra, criada por vocês mesmos, foi colonizada, há tempos muito antigos, pela lei de atração.

Vocês atraíram, sobre este planeta, linhagens involutivas muito mais degradadas que a humanidade atual.
Isso também não poderá mais, em breve, ser atualidade, porque esse reino do medo terminou e, entretanto, o que vocês verão é o medo, entretanto, o que vocês
sentirão é uma alternância entre o medo e o amor.

Os altos e os baixos serão legião.
As alternâncias do humor deverão provocar em vocês uma sede de Luz, uma sede de autenticidade.As alternâncias do humor deverão provocar em vocês uma sede de Luz, uma sede de autenticidade.
É o momento em que nunca mais vocês poderão ir aos espaços ou para as pessoas que pertencem à Sombra.É o momento em que nunca mais vocês poderão ir aos espaços ou para as pessoas que pertencem à Sombra.

A separação da Sombra e da Luz tornou-se indispensável.

O momento chegou.

A partir de seu dia de amanhã vocês entram no que é chamado o solstício de inverno, muito exatamente no início, depois de amanhã, vocês entram no que eu
chamei os primeiros dias do trabalho no branco.

A separação da Sombra e da Luz em vocês recorre a energias extremas concernentes a todos os setores de seu ser e a todos os planos sutis.

Vocês terão que sobrepujar e superar, pela cultura da paz, pela cultura do amor, as zonas as mais sombrias de si mesmos, que vocês verão
aparecer como em pleno dia.

Paralelamente a isso, a Terra, em sua globalidade, vive também um período histórico.

O ciclo de criação no qual vocês estão, e de encarnação, estabelecido há quase uma respiração cósmica (o que vocês consideram, em seu tempo terrestre, em
52.000 anos), chega agora ao seu termo.

Quem diz fenômeno final diz fenômeno de revista, fenômeno de compreensão, fenômeno em que a Sombra e a Luz entregam-se ao seu último combate na escala
global.
Isso não durará um dia, nem mesmo um ano, mas bem mais.

Haverá certezas para vocês apenas ao nível da Luz de seu próprio coração.
As certezas que vocês conheceram em seu mundo, que vocês chamam civilizado, são apenas muletas destinadas a acalmar e a apaziguar seus
medos.

O ser humano não é um ser de medos.
O ser humano é um ser de Luz, mas ele foi privado, durante mais de 50.000 anos, da totalidade de seu Espírito e é esse Espírito pessoal e global
que volta para vocês.
O momento está inscrito no relógio cósmico.
Ele não pode ser nem avançado, nem recuado.

Durante esse período e durante, preferencialmente, o ano que vem, vocês assistirão em vocês e no exterior de vocês, com seus lugares, com seus próximos, a
essa dissociação da Sombra e da Luz explicando, assim, as vontades da alma exprimindo-se e levando-os a reunirem-se com outros seres que portam, eu ia
dizer os mesmos valores, mas, antes, as mesmas Luzes ou as mesmas Sombras, se essa é sua escolha.

Esses agrupamentos da Luz e da Sombra reforçarão de maneira brutal as manifestações da Sombra e as manifestações da Luz ao nível do homem
como ao nível global.
Esperem viver e experimentar o que vocês jamais conheceram em todas as suas vidas.

O que vem é a Luz, isso eu já anunciei a vocês, mas a Sombra luta contra a Luz.
A Luz não luta contra a Sombra, ela se contenta em ser e o maior dos desafios que vocês terão a viver a título individual e global é encontrar essa Luz, se já
não foi feito, quaisquer que sejam as manifestações da sombra e estas serão potentes e estas serão violentas.



Entretanto, a Luz está efetivamente aí.
Ela está no interior de vocês.

Alguns de vocês sobre esta Terra já tiveram a oportunidade de sentir, desde vários meses, essa efusão da energia do Espírito, chamada, em sua
terminologia, Espírito Santo, e cujo indicador o mais seguro é o acesso, por lufadas, por períodos, por momentos, à energia da Unidade.
Tratava-se das premissas.

Eu posso conceber que seja extremamente penoso para um corpo denso passar de um extremo ao outro, mas essa tensão extrema entre as condições interiores
de Luz e as condições ambientais da Sombra é, de algum modo, o húmus sobre o qual pode desabrochar totalmente sua dimensão do espírito que lhes é
devolvido.

Lembrem-se: a Luz de sua dimensão total está aí, doravante, e a partir de amanhã.
Cabe-lhes conectar-se a ela (isso será muito mais fácil do que durante o período que acaba de escoar-se), porque é isso que vocês são, mas, se vocês desejam
participar do combate, se vocês desejam participar da dualidade, essa é sua escolha.

Vai tornar-se muito difícil resistir às tensões geradas pela Sombra e às tensões geradas pela Luz.Vai tornar-se muito difícil resistir às tensões geradas pela Sombra e às tensões geradas pela Luz.
Essas duas tensões, vocês compreenderão, são antagônicas.
Cada uma puxa num sentido.

As circunstâncias exteriores de suas vidas individuais, quaisquer que sejam, não devem alarmá-los, inquietá-los além da medida.

A mais bela imagem que eu posso dar-lhes: é que, no momento em que vocês sabem que sua hora de partir, de morrer para esta dimensão chegou, vocês se
preocupam em preparar suas malas ou em comer?
Não.

Do mesmo modo, a chegada da Luz, desse trabalho no branco, necessita sua adesão plena e inteira, porque apenas nesse ato de adesão e de fusão é
que vocês encontrarão a paz necessária para continuar o que vocês vieram fazer.

Os fenômenos, ao nível global e para além dos elementos, concernerão também à humanidade em sua globalidade.
A luta que se prepara é uma luta, eu diria, essencial e capital para a instauração da nova dimensão, para a instauração do reino da Luz.
Não se trata, propriamente falando, de uma confrontação porque, na confrontação como vocês a viveram este ano, há sempre a dualidade, enquanto que, se vocês
aceitam o despertar e o acordar, nada mais disso terá importância.

As lutas desenrolar-se-ão no exterior de vocês e, quanto mais vocês acolherem essa Luz, essa Verdade, mais lhes será fácil extirpar de vocês as zonas de
Sombra.
Elas não poderão persistir devido a uma adesão à Luz.

Quanto mais vocês aderirem e fusionarem à Luz, mais seus campos vibratórios criarão um limite intransponível às forças dosQuanto mais vocês aderirem e fusionarem à Luz, mais seus campos vibratórios criarão um limite intransponível às forças dos
mundos exterioresmundos exteriores.
Atenção para não lutarem tampouco contra suas Sombras interiores e qualquer ser humano, a partir do momento em que está na encarnação, se ele permanece
na encarnação, é que ele as tem ainda, qualquer que seja seu grau, seu nível ou seu estado de evolução.

O trabalho no branco é, portanto, um fenômeno cíclico, rítmico, ligado, antes de tudo, a um relógio celeste, a um relógio planetário e a um relógio solar.
Inúmeras modificações vão doravante ocorrer, de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais evidente, anunciando-lhes que a Terra vive suas
últimas horas.
Últimas horas nesta dimensão.

É preciso morrer para esta dimensão, para ir para outra dimensão.
Morrer não quer dizer abandonar.
Morrer quer dizer fazer subir.

Acompanhados pela Luz vocês se tornarão capazes, na escala global, de provocar a translação da Terra para outras esferas dimensionais.
É dessa maneira, pela Luz e pela translação, que se produzirá a ascensão da Terra e seu desaparecimento puro e simples destaÉ dessa maneira, pela Luz e pela translação, que se produzirá a ascensão da Terra e seu desaparecimento puro e simples desta
dimensão.dimensão.
Não se trata de uma morte, no sentido que vocês entendem, porque a consciência não se interromperá, a não ser durante umNão se trata de uma morte, no sentido que vocês entendem, porque a consciência não se interromperá, a não ser durante um
período extremamente preciso que lhes será anunciado e que durará três dias, três dias em que vocês passarão numa espécieperíodo extremamente preciso que lhes será anunciado e que durará três dias, três dias em que vocês passarão numa espécie
de estado de consciência sem o corpo, onde a consciência terá, durante esses três dias, experimentado a totalidade do que elade estado de consciência sem o corpo, onde a consciência terá, durante esses três dias, experimentado a totalidade do que ela
é.é.

Eu repito, não se preocupem com esse momento, porque vocês serão, de qualquer modo, individual e globalmente prevenidos.
Entretanto, e precedendo esses momentos, os níveis de energia vibratória que são, a partir de amanhã, implementados sobre a Terra são níveis que até o
presente jamais foram atingidos, a não ser pelo CristoCristoquando de sua encarnação.

As energias e a Luz que vêm para vocês têm potenciais de muito alta velocidade, de muito alta intensidade.
Cabe-lhes acolhê-las.
Cabe-lhes deixá-las encarnar-se e exprimir-se em vocês.
Esse momento sofre agora uma preparação intensa que alguns de vocês, talvez, percebam.
Isso faz apenas começar.
A intensidade será máxima e permanecerá a partir de 24 de dezembro.

Esses níveis de consciência, essa vibração, essa Luz que vem para vocês não se importa com a forma na qual vocês estão, não se importa com os lugares nos
quais vocês vivem.
Essa Luz imporá, a todos e a cada um, perturbações essenciais nas próprias concepções e nos próprios encadeamentos íntimos da vida de cada um.
Não resistam, mas abandonem-se à vontade da Luz do trabalho no branco.



Este não pode enganá-los.

Vocês devem aceitar o que ele impulsiona e o que desencadeia.
Tornar-se-lhes-á, naquele momento, extremamente fácil e extremamente simples saber o que provém da Luz e o que provém da Sombra.

Os fenômenos cósmicos em seu céu tomarão também, a partir deste período, e durante todo o ano de 2009, manifestações visuais, manifestações vindas das
estrelas, vindas dos planetas, mostrando-lhes, inegavelmente, que a face do mundo está mudando.

A melhor preparação é o acolhimento da Luz, a aceitação da Luz e a eliminação da vontade própria em relação à vontade da Luz.
Vocês são e vocês serão ajudados.

Inúmeros de vocês contataram, durante este ano passado, de maneira fortuita, de maneira deliberada, à noite como de dia, no estado de vigília e no estado de
sono, realidades transdimensionais que vieram a vocês, ou para ensiná-los, ou simplesmente para conformá-los à existência delas.
Esses contatos vão multiplicar-se durante seu anoEsses contatos vão multiplicar-se durante seu ano..

De fato, na escala global, a humanidade, em sua totalidade, não poderá mais ignorar que exista uma intenção e uma vontade divina ou celeste da
Luz.
Aí está a grande revolução ao nível da humanidade, a título global, da qual vocês participarão.

Convém a vocês, nos dias da instalação dessa nova frequência em vocês, acolher totalmente essa energia, acolhê-la e colocá-la no interior de seu ser.
Ela deve penetrar cada fibra de seu ser e deve ater-se, estabilizar-se, ao nível de seu peito.
É nesse nível, unicamente nesse nível que, no momento de alguns acontecimentos, vocês encontrarão a Alegria, a confiança, a solidez e a vida.

Eis que veio para vocês o que seu espírito espera desde tanto tempo, o que sua alma esperava por numerosos anos.
Não se trata de um fim, mas, efetivamente, de um início, qualquer que seja o aspecto exterior que possa tomar esse início, mesmo se para muitos, infelizmente,
isso traduza um fim.

A consolação pode vir apenas do interior, a partir do momento em que vocês acolheram a Luz.
O mínimo medo, a mínima interrogação será apenas a tradução de seu afastamento dessa qualidade de ser que vem para vocês.

Certamente, a título individual, algumas situações, alguns eventos podem efetivamente ser vividos como um drama, mas esse é um olhar exterior.

Para os seres luminosos que terão acolhido a Luz no próprio peito será muito fácil, qualquer que seja o drama vivido, voltar a consciência para esse ponto central,
para que tudo aquilo desapareça, para que todos os sofrimentos desapareçam.

Lembrem-se disso: quanto mais vocês quiserem lutar, quanto mais vocês quiserem resistir ao estabelecimento da Luz, mais vocês sofrerão.
O sofrimento é apenas a recusa da Luz.
Não há sofrimento que possa resistir à Luz, porque a Luz que vem é a Luz de seu espírito desperto.

Aí estão grandes momentos aos quais vocês serão submetidos.
Aí estão grandes momentos aos quais vocês poderão participar.
Aí estão esses momentos que estão agora presentes, a algumas horas de seu tempo.

Essa hora e essas horas que vêm teriam de ser horas de festa, porque essa data é conhecida por certo número.
O período que se estende de 21 de dezembro de 2008 a 21 de dezembro de 2012 assinala a entrada nos quatro últimos anos de sua vida, de sua forma e dessa
encarnação para todos os humanos.

Não há dramas, não há erros, há apenas a Luz.
A Luz não vem destruir, a Luz vem iluminar o que deve sê-lo, o que vocês construíram no interior de vocês, no exterior de vocês, na escala global ou na escala
individual, são apenas projeções do jogo da Sombra e da Luz.
Tudo o que vocês construíram o foi pelo medo ou pelo amor e unicamente em função de uma dessas energias.
Tudo o que é do domínio do medo deve desaparecer.

A hora não é mais para escolhas, porque vocês já escolheram.
A hora é para a transcendência.
A hora é para a capacidade que vocês terão para transcender, para transladar e para elevar essa Terra e vocês.
Nós estaremos entre vocês.
Nós estamos já ao redor de vocês e com vocês.
Nossa presença vai reforçar-se de maneira tangível, sutil, entretanto, pelo momento.
Ela é evidência.
Não pode ser de outro modo.

Os três dias entre 21 e 24 de dezembro de 2008 (ou 23 à noite) são três dias em que vocês devem favorecer ao máximo a instalação da Luz, a instalação de sua
estrutura de espírito em vocês.
Durante esses momentos, que são como um parto, a transparência, a precisão, a autenticidade e a Luz são as condições para que vocês reencontrem totalmente
o que vocês são, seu Espírito, sua Verdade.

Alguns fenômenos, de natureza cósmica, devem atingir preferencialmente alguns povos.
O país no qual vocês estão [França], a parte oeste de seu continente, é preservada dessa manifestação de rejeição da Luz.
O que quer dizer que as manifestações globais, cósmicas, coletivas concernem-lhes apenas pouco, pelo momento.

Em contrapartida, e devido à relativa latência global dos eventos aí onde vocês estão, a intensidade da transmutação energética será extremamente forte.

Velem para proteger seu corpo.



A melhor proteção, eu repito, é a aceitação da Luz.
Protejam seus corpos para que o templo que ali se constrói se faça na serenidade.

Inúmeros países devem doravante enfrentar e superar os elementos.
Não vejam ali, eu repito, qualquer drama, nem o que quer que seja de nefasto, porque aqueles que partem assim, e que o desejaram, estão simplesmente
avançados de algum tempo em relação a vocês.

O trabalho no branco, de fato, é uma etapa inicial no advento da Luz total.
Vocês entram, a partir de 23 de dezembro, no último tempo, no tempo em que tudo o que foi tido secreto será revelado à sua consciência interior e exterior.

Eis alguns elementos.
Agora, se vocês desejam aprofundar, e se isso for compatível, tentarei aportar minha iluminação.

Questão: o que você entende por proteger o corpo?

Proteger o corpo consiste, primeiramente, em banir de sua consciência, de seus pensamentos, de suas palavras, tudo o que poderia assemelhar-se a um ato de
divisão.
Aí está o modo físico de manter o templo coerente.

Eu não insistirei sobre suas regras de higiene de vida, o mais importante situando-se, entretanto, ao nível de seus pensamentos.

Questão: como proteger-se das potentes descidas de energia?

Vocês devem aceitar a totalidade das vibrações e dos níveis de consciência que vêm, exceto se, aí onde vocês estão, apareçam fenômenos visuais que, estes,
necessitarão uma proteção.

O fato de que esses níveis de consciência tornem-se visíveis em alguns lugares da Terra corresponde a um afluxo maciço e a uma concentração de energias que
pode, de fato, ter efeitos deletérios sobre seu corpo e provocar sua combustão.
Entretanto, não me parece, pelo momento, que isso lhes concerna, no lugar onde vocês estão.

Questão: quais seriam esses fenômenos visuais?

Um fenômeno visual é um fenômeno que se vê com os olhos.
Ele corresponde à observação de fenômenos luminosos ao nível de seu céu, simplesmente, como aqueles que ocorrem à noite ou de dia.

Mudança de coloração, brilho específico de Luz no céu, modificação do brilho do céu, modificação do brilho de alguns planetas, devem conduzi-los a adotar
modos de proteção e a viver fechados.

Questão: esses fenômenos luminosos vão durar quantos dias?

Eles poderão ser muito breves, caso em que isso não lhes concernirá.
Se sua duração excede uma hora, convirá proteger-se.
A duração total, agora, isso durará durante todo o ano de 2009.

Questão: esses três dias de dezembro nada têm a ver com os três dias anunciados por Maria, em que se poderia estar em catalepsia?

Pode acontecer, mas, para isso, é preciso que certa dose de Luz atinja a globalidade da Terra.
Tudo dependerá do tempo necessário para efusionar essa energia.

Isso pode ser feito em uma hora de seu tempo como durar a totalidade de um ano, mas começa agora.

Vocês serão prevenidos entre 48 e 72 horas antes do evento de sua transformação.
Entretanto, as premissas serão um reforço do que vocês chamam «energia» no interior de seu pólo cefálico ao mesmo tempo que o aparecimento, eu digo
efetivamente aparecimento de um novo som ao nível dos ouvidos, reconhecível entre todos, porque não se tratará de um zumbido leve, mas, efetivamente, de um
grito em seus ouvidos.
Isso será observável.

Questão: na escuta desse som, deveremos nos preparar para permanecer três dias tranquilos?

Sim, quando receberem o anúncio desses três dias.
Entretanto, os fenômenos visuais intermitentes podem necessitar, eles também, por sua vez, o fato de permanecer no interior.

Questão: deve-se também proteger-se da Luz exterior?

Nesse caso, sim.
Esses três dias produzir-se-ão, segundo toda probabilidade, em seu ano de 2009.
Entretanto, mesmo nesse período, ocorrerão períodos de afluxo de energia que necessitarão de uma proteção específica.

Questão: esses três dias serão sincrônicos ao nível de toda a humanidade?

Não pode ser diferentemente, uma vez que se trata, antes de tudo, de um fenômeno global.

Questão: isso será ligado à rejeição de plasma solar?

Entre outros.



Questão: e os outros elementos?

Eles concernem, com toda evidência, a um conjunto de fenômenos cósmicos celestes.

Questão: o planeta Hercobulus faz parte?

Ele é o indicador.
Os planetas e os cometas são a densificação e a encarnação, para alguns deles, da energia arcangélica.

Hercobulus é o raio da destruição.
Hercobulus é esse planeta que é conhecido e anunciado desde muito tempo por inúmeros seres que quiseram guardar segredo disso.

Questão: se é importante aceitar a Luz, não se deve então proteger-se, a cabeça em particular?

Enquanto os fenômenos não forem visuais, visíveis com os olhos, vocês devem, tanto quanto possível, aceitar o que vem.

Questão: é previsto um período de frio ligado a esses eventos?

De qual lugar você fala?

Aqui, na França.

Não pelo momento.
Eu diria não antes de duas a três semanas de seu tempo que vem.

Questão: o que você entende por fusão dos mundos?

Há fusão de algumas polaridades, mas não há fusão de dimensões.
No que concerne à sua dimensão, aí onde vocês estão atualmente, isso deve apagar-se para deixar emergir a verdadeira Luz.

Para as outras dimensões, além, isso não é uma lei.
Mas no que lhes concerne, nesta dimensão, é a única lei.

Almas humanas da encarnação, recebam bênçãos, Luz e assistência dos Arcanjos.

Eu os saúdo.

_____________________
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~ VIBRAÇÃO DO CONHECIMENTO ~

Eu sou o Arcanjo Jofiel, o Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.

Bem amados Humanos, eu vim e falei longamente, no seu ano passado, trazendo-lhes uma série
de Vibrações que não eram ainda conjuntas à Radiância Arcangélica ligada ao Conclave.

Recebam, de início, Bênçãos e Paz.

Até agora, o conjunto da Humanidade definiu o Conhecimento através da ferramenta intelectual e mental.
Vocês estiveram privados do Conhecimento direto e real em relação e em ressonância com a

Vibração.
Eu estarei, juntamente com o Arcanjo Miguel, na sua primeira etapa ligada à abertura, em vocês, da

percepção da Vibração do Conhecimento.

JOFIEL - 10 de outubro de 2009
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Com efeito, vocês devem passar de um Conhecimento seco, sem Vibração, sem Luz, ao conhecimento e à
ressonância da Luz e da Vibração.

Esta etapa essencial, no seu caminho, nesse tempo reduzido, vai lhes permitir doravante perceber, através da
Vibração e da Luz que a ela está associada, a Verdade e a humildade.

Assim, os sistemas de conhecimento antigos e arcaicos, ligados ao funcionamento do intelecto, vão, pouco a
pouco, dar lugar, em vocês, à percepção da Vibração correta, em ligação com o verdadeiro conhecimento que

é Luz.

Todo o resto, quaisquer que sejam os sistemas concebidos e construídos, não são mais, doravante, senão
pálidos reflexos da Verdade.

A Verdade é Vibração.
A Verdade é Luz.

A Verdade é percepção.

Na totalidade do seu ser físico, o Conhecimento se estabiliza no seu Coração, na sua cabeça e em cada uma
das suas células.

Pelos Casamentos Celestes, o conjunto da humanidade permitiu a dissolução de uma série de véus que os
isolavam desta Luz, deste Conhecimento Autêntico.

***

Cada um a sua maneira, vocês experimentam doravante a Vibração.
A Vibração é sentido e significado, além mesmo da sua compreensão, eis que se situa no nível da Essência

Vibral da Luz.

O seu corpo, mesmo de personalidade, é portador de certo número de sinais e de estruturas que devem entrar
em ressonância, além mesmo das estruturas que lhes são conhecidas e daquelas que lhes serão anunciadas

pelo Arcanjo Miguel.

Existe, na sua personalidade, um conjunto de Vibrações suscetíveis a orientá-los e a guiá-los, muito mais
seguramente, porque de maneira Unitária, em relação ao mental.
É este aprendizado que vocês vão realizar e que realizam agora.

Ser-lhes-á necessário aprender a desaprender o que vem da cabeça, para aprender a linguagem da
Vibração, a linguagem da Luz, mesmo na sua personalidade.

Nessa linguagem Vibral existem Chaves.
Algumas delas são conhecidas, como os pontos de Vibração do Coração e os pontos de Vibração da

cabeça.

Alguns de vocês vão se aperceber e viver, totalmente, em meio a esse corpo de personalidade, como um
conjunto de Vibrações.

É isso que deve ser o objeto de toda a sua atenção e todas as suas percepções a fim de desenvolver um
conhecimento verdadeiro e novo, para vocês, ligado à linguagem das Vibrações, além da ferramenta mental.

O Arcanjo Gabriel, através do seu discurso sobre a Luz e a Verdade, impulsionou em vocês uma Vibração.

Esta Vibração, que alguns já percebem, corresponde à ignição verdadeira da linguagem das Vibrações e da
sua significação.

Isso reflete uma ascensão e uma expansão nova da sua Consciência, dando-lhes acesso ao conhecimento real
e não mais ao pensamento mas, bem mais, ao Espírito da Verdade que é Vibração, ao Espírito da Unidade

que é Vibração.

***

Até o presente, os Arcanjos, através de Radiâncias Arcangélicas, através de diversas comunicações e de
diversas etapas dos Casamentos Celestes, habituaram-nos a perceber uma Vibração vinda do nosso plano

mais denso possível para nós, que é a 5ª dimensão.
Doravante, e a partir de agora, vocês têm a capacidade de vibrar sobre uma dimensão ainda mais elevada, que
é uma oitava superior da nossa manifestação na sua densidade, abaixando a nossa Vibração dimensional até

vocês, ao menos até a 5ª dimensão.

Estamos, doravante, na medida de lhes propor, mesmo desta 5ª dimensão, uma Vibração mais etérea e mais
de acordo com o que nós somos.

Isso se tornou possível pelo seu trabalho anterior, no conjunto da humanidade, de maneira, certamente, um



Isso se tornou possível pelo seu trabalho anterior, no conjunto da humanidade, de maneira, certamente, um
pouco mais perceptível em seu trabalho aqui mesmo.

A Luz e a Vibração que vocês percebem vem de mundos ainda mais etéreos e sutis que vocês ainda não
perceberam, a maior parte, porque pertencem a mundos em relação e em ressonância com as suas

dimensões de Eternidade.

A Luz da Revelação está a caminho.
A Luz do Conhecimento não poderá mais ser violada e deturpada.

Vocês irão constatar os efeitos, hoje mesmo, e sobretudo a cada uma das etapas do dia 17 de cada mês.
As franjas de interferências, ou mundo astral sutil, que os fecharam e os isolaram nesta Ilusão, irão se rasgar

cada vez mais, no conjunto deste planeta e também nos seus corpos.

Esta Vibração do Conhecimento, extremamente rápida e nova, é o Fogo do Amor ou o Fogo do Espírito Santo.

A primeira percepção que terão pode se situar sobre um dos seus Chacras ou uma de suas Lâmpadas, mas
também no seu corpo inteiro, como uma Vibração extremamente rápida, quase física, para vocês, penetrando

em vocês, nesse corpo.

Não se alarmem de nenhuma maneira com essas novas percepções.
Elas são o estabelecimento da Luz, da Verdade e do Conhecimento desta Vibração.

Contentem-se de acolhê-las no momento em que elas surgirem no seu corpo e na sua Consciência.

A fixação, na sua cabeça, das Chaves Metatrônicas, permite agora, devido ao número cada vez mais importante
de seres humanos despertando em si essas Chaves, poder fusionar, em uma outra oitava, a totalidade da

Radiância Arcangélica.

O Fogo do Amor pode então se derramar, agora, sobre vocês e em vocês, e sobre esta Terra.

Eu os abençoo porque vocês são abençoados.
Até breve.

************
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Eu sou Jofiel, Arcanjo da Luz e do Conhecimento.

Bem amados Mestres da Luz e Sementes de Estrelas.

Minha função primordial e essencial foi, há algum tempo, permitir uma Reconexão individual da Humanidade.

Uma Reconexão à Fonte, permitindo estabelecer um contato, consciente ou inconsciente, com o que foi conveniente
chamar seu Anjo Guardião.

Sou aquele que, a um dado momento da história desta Terra e desse sistema solar, substituiu o Arcanjo Lúcifer e,
como tal, eu dirijo o desvendamento do Conhecimento, em ressonância e em afinidade, não com a cabeça, mas

unicamente com o Coração.

Convém precisar que, frequentemente, os seres humanos, na encarnação, chamam Conhecimento o que aprenderam,
estudaram, leram.Isso não é o Conhecimento.

Isso é Crença e, como o sabem agora, o conjunto de Crenças, quaisquer que sejam, deve desaparecer, a fim de deixar
lugar à experiência e ao Conhecimento direto.

As Crenças foram chamadas Conhecimento, mas elas não são nada além de andaimes que reforçam e reedificam a
estrutura mental num sistema de compreensão limitado, impedindo-os justamente de ter acesso ao Ilimitado.

O conjunto de conhecimentos intelectuais, mentais, ligados às Crenças, encontra-se no conjunto de estratos de sua
rede empresarial e de ensinamento.

Hoje, desde algum tempo já, lhes é possível penetrar os arcanos do Conhecimento direto intuitivo, um Conhecimento
que não passa pelos andaimes do mental e que é, portanto,direto, pela experiência, pela empatia, pela simpatia e
pela ressonância, que lhes permite Conhecer, de uma maneira direta, desviando, de algum modo, o filtro mental.

Este Conhecimento direto é necessariamente experiência, porque deve se viver e se revelar a vocês para ser chamado
Conhecimento.

Todos os andaimes de Crenças estão em curso de dissolução, isso também vocês o sabem.

É-lhes preciso substituir o conhecimento da cabeça pelo Conhecimento do Coração, que é o único verdadeiro
Conhecimento, porque não é Crença ou adesão a dogmas ou a dados mesmo matemáticos, mas verificação dentro

da experiência de vida, de sua experiência de vida, da realidade e da Verdade.

***
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Hoje, a ativação de suas lâmpadas, a ativação da Coroa Radiante da cabeça e do Coração, permite a cada um de
vocês provar e viver o Conhecimento, não pelos conhecimentos supérfluos, limitados à sua Dimensão, mas aqueles, oh

quão importantes, que lhes serão necessários nesses tempos de Fim e de Translação Dimensional.

O controle de seus veículos, o controle de seus novos corpos, sua colocação em função, é certamente o Conhecimento
o mais importante que vocês têm a descobrir e a levar a efeito em vocês.

Não se esqueçam jamais de que o corpo que habitam, apesar das inúmeras falsificações vividas desde tempos muito
antigos, é seu Templo e que esse Templo é o lugar da experiência e do Conhecimento.

Todo Conhecimento está em vocês, ele simplesmente não foi inteiramente desvendado e revelado.

O Conhecimento, aquele que é útil, possui uma relação direta com a Luz e sua Inteligência.

Viver a Luz é viver o Conhecimento.

Viver a Inteligência da Luz corresponde a fixar seu Conhecimento sobre o Conhecimento absoluto e ilimitado da Luz.

Existe uma diferença fundamental entre os conhecimentos provenientes das Crenças, em relação com o que foi
aprendido ou lido, e o Conhecimento direto, intuitivo, do Coração, que se manifesta a vocês pela experiência e pela

Vibração.

***

Hoje, vocês têm os meios, desde minha intervenção Vibratória, de determinar e assimilar o que é Conhecimento e
diferenciá-lo do que são Crenças.

Existe, certamente, dentro do Conhecimento, uma hierarquização e uma valorização.

Algumas Crenças e alguns conhecimentos provenientes das Crenças lhes foram úteis, para manobrar nesta Dimensão,
como conduzir um veículo ou ir para um computador.

Estes não serão de qualquer interesse quando vocês cruzarem o véu e entrarem em sua nova Dimensão de vida.

Somente será útil a vocês a Revelação e o Conhecimento Vibratório do conjunto de Chaves Metatrônicas.

Nessas doze Chaves encontra-se o conjunto de potenciais de Vida, de deslocamento, de Consciência, dentro da nova
Dimensão.

Esse será, na nova Dimensão, o único aprendizado real.

Aprender a função e viver a função de Consciência dos novos corpos, de algumas zonas corporais, que lhes permitirão
desencadear a instalação de funções que, para vocês, hoje, são ainda da ordem da magia e do Mistério.

Como, por exemplo, a bilocação, como a capacidade de estarem presentes em Consciência e em forma em múltiplos
lugares dos universos e das multidimensões.

Este aprendizado, vocês não o poderão realizar pela leitura, qualquer que ela seja, mas unicamente pela experiência.

O conhecimento mental será portanto substituído pelo verdadeiro Conhecimento que é Luz e aprendizado da
experiência.

Um certo número de coisas, como o sabem, instaura-se com relação ao Conhecimento.

Um certo número de Chaves lhes foram já reveladas, que vão lhes permitir, nos tempos que vêm, colocar em serviço
novas funções para vocês, espirituais, em relação com os mundos Unificados.

***

A colocação em comunicação e em ressonância com os mundos Unificados foi a primeira das etapas que realizei há
dois anos [2008 – Ano da Confrontação].

Dentro de muito pouco tempo, seu corpo vibrará, em relação com o Fogo da Terra, em relação com a fusão das Três
Lareiras - Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado -, que irão se reunificar para
realizar o ‘Três em Um’ e que lhes permitirá então, experimentar essas funções novas que, ainda uma vez eu o repito

hoje, lhes pareceriam mágicas e muito improváveis.

Inúmeras funções que lhes são, para a maior parte de vocês, fechadas, vão se abrir no mês que vem, que isso seja
a clariaudiência, a clariciência, a telepatia e bem outras funções, em relação direta com a ativação dos pontos de

Consciência que, eu lhes repito, estão situados em seu corpo.

Seu corpo vai se tornar, portanto, um ressoador, uma harpa da Consciência, permitindo-lhes desempenhar sua



própria participação e encontrar seu próprio lugar em meio ao que vem.

Para isso e para poder aceder em toda liberdade a essas novas funções, a essas novas Vibrações, para poder aceder
à reunificação de sua Tripla Lareira, é preciso aceitar e concordar com o desaparecimento de certo número de

conhecimentos provenientes de suas Crenças que, literalmente, lhes obstruem a cabeça e o Coração.

Nesse sentido, alguns de vocês já começaram esse caminho e vivem impressões, a palavra é forte, de estupidez ou de
desaparecimento de matéria cinzenta.

Isso é completamente normal.

Lembrem que nos espaços Unificados, o que vocês chamam ‘cérebro’ simplesmente não existe mais para além da 3ª
Dimensão.

Ele é substituído por um Coração, um duplo Coração entrelaçado, que existe tanto ao nível do peito como da
cabeça.

O Coração que, de maneira prática e não simbólica, os religa de maneira autêntica à Fonte, ao Inconsciente Coletivo,
à memória universal e ao Conhecimento universal.

Eu denomino Consciência universal a capacidade de Ser Unificado, da Consciência Unificada, a todo conhecer, a todo
experimentar de maneira direta, sem passar por qualquer filtro.

É isso de que vocês farão a experiência nos tempos que vêm.

Essas experiências e esses Conhecimentos lhes serão de uma grande ajuda para evoluir nesse mundo que termina,
para vocês mesmos como para seus irmãos, mas também, em seus contatos com os mundos Unificados.

***

Como o sabem também, a desconstrução inicializada pelo Arcanjo Miguel e o Conclave, termina, permitindo-lhes um
livre acesso a este Conhecimento de que falo.

Ainda é preciso, para isso, que vocês aceitem soltar o conhecimento proveniente de suas Crenças.

Um exemplo muito simples: crer em Cristo não é viver o Cristo.

Crer em Maria não é viver o contato com Maria.

O mundo das Crenças termina.

Era um mundo de Ilusão, mantido graças às Crenças justamente, e do que era chamado o Inconsciente Coletivo, que
os mantinha na Ilusão.

Essas Crenças existem em todos os mundos e em todos os domínios dissociados.

Elas têm apenas um objetivo, e elas tiveram apenas um objetivo, essas Crenças.

De fazê-los crer que eram o Conhecimento e que não havia nenhum outro, isso vocês o descobrem todos, sem
exceção.

Lembrem-se de que a Energia sempre seguiu o que vocês aderiram.

Se vocês aderirem ao princípio de um salvador, a Energia seguirá esta linha e sua vida poderá lhes fazer encontrar o
mundo de salvadores, mas o mundo de salvadores não é o mundo da Verdade.

São, aí também, mundos falsificados.

Experimentar a Consciência livre é o que está acontecendo para vocês.

De diferentes modos, todos Vibratórios, as decisões se impõem a vocês, por Vibrações, por sintomas mesmo em
relação direta com a noção de facilidade, de evidência, de sincronicidade, de fluidez.

Vários de vocês descobrem frequentemente, de modo um pouco espantado, que o ‘princípio de atração e de
ressonância’ se leva a efeito assim que vocês soltam, justamente, as Crenças ilusórias.

***

Hoje, a revolução de Consciência é tal, mesmo se apenas se refira a uma franja limitada da Humanidade, que se
pode falar de um despertar maciço da Consciência e que nesse despertar, o conjunto da Humanidade, desta vez,

suspeita cada vez mais fortemente, que foi enganado e que foi ludibriado, ainda que vários indivíduos nesta
Consciência coletiva não tenham solução de substituição.



Entretanto, este impulso coletivo é suficiente para acelerar, nesta fase final, a desconstrução.

Vocês tomam Consciência, coletivamente, de um modo ou de outro, que tudo está religado e inter-religado e que,
mesmo nesta Dimensão dissociada, aqueles que queriam dominá-los ainda mais foram obrigados, contra a sua

vontade, de levar a efeito meios de ligação e de aliança que concorrem, aí também, para fazê-los desmoronar, eles
mesmos, porque não pode existir qualquer Via sem um mínimo de confiança, sem um mínimo de alimentação pela

Luz, mesmo falsificada, mesmo desviada.

Viver o Conhecimento intuitivo direto, em substituição aos conhecimentos ligados à Crença, necessita aí também,
assim como o Arcanjo Anael lhes definiu, um princípio ‘de deixar ir’ e ‘de abandono’.

Vocês não podem continuar a viver no conhecimento das Crenças e viver, ao mesmo tempo, no Conhecimento
intuitivo e direto.

Os dois, pelo momento, parecem fazer uma boa família mas esses dois sistemas, aí também, são chamados a se
separarem.

É um ou outro e não os dois ao mesmo tempo.

Alguns entre vocês o experimentam já, através da desagregação de seus conhecimentos anteriores.

Quanto melhor vocês forem para o Conhecimento intuitivo, melhor o conhecimento de Crenças desaparecerá.

A diferença essencial também, é que o conhecimento de Crenças provoca um consumo de Energia importante,
porque é proveniente da resistência, da contradição e da oposição, enquanto que o Conhecimento direto e intuitivo é

facilitante, evidência.

Nesse nível, não existe qualquer resistência.

O Conhecimento é fluido.

Ele chega como experiência e como reConhecimento, como se vocês reencontrassem algo que haviam esquecido mas
que se impõe de um só golpe como evidência.

É isso que vocês experimentam agora, a seu nível, em função de seus sistemas de Crenças pessoais, quaisquer que
sejam seus domínios de Crenças, profissionais, sociais, afetivas, familiares, a algo muito mais espontâneo, muito mais

direto.

Alguns, em meio a essa mudança, vivem ainda fenômenos de resistência inerentes a sua dificuldade de soltar.

Chegará um momento que lhes é próprio, em que vocês não poderão fazer de outro modo, senão soltar, porque, o
que quer que vocês tenham naquele momento, não terá mais qualquer sentido com relação ao que vem.

Aí estão algumas frases que desejava pronunciar, concernentes ao Conhecimento.

Se há em vocês questionamentos, gostaria de tentar aprofundar o que acabo de expressar.

***

Questão: poderia desenvolver a propósito do duplo Coração entrelaçado?

O princípio que tem prevalecido, no que é chamado comumente de a queda, ligada à falsificação desta Criação
pelos Arcontes há 320.000 anos, foi dissociar anatomicamente, energeticamente e ao nível da Consciência, o Coração

e a cabeça.

Os Arcontes foram ajudados nisso pelo Arcanjo Lúcifer, que propôs, como experiência, que somente a Luz da cabeça
permitiria reencontrar a Fonte, o que, obviamente, era falso, como vocês vêem por vocês mesmos.

Que esta separação da cabeça e do Coração iria permitir a instalação da Dualidade e, sobretudo, do sofrimento,
elemento desconhecido nos mundos Unificados.

Este sofrimento provocou, efetivamente, resistências fortes à Luz e, durante todo esse tempo, a Luz, efetivamente,
crescia, mas não em vocês, e sim no exterior de vocês, no sol, em seu corpo eterno, enquanto que o corpo que vocês
experimentavam na Consciência limitada sofria, e sofria cada vez mais dentro das forças da gravidade, dentro do

sistema de controle humano mental.

Um certo número de leis foram criadas devido ao fato da separação do Coração e da cabeça.

Essas leis tiveram por nome Karma, livre arbítrio, Lei de retribuição.

Todas essas coisas são estritamente desconhecidas nos mundos Unificados.

Vocês foram portanto privados de sua liberdade, substituída pelo livre arbítrio que foi, de algum modo, um
sucedâneo de liberdade.



Este sucedâneo de liberdade, ao nível da Consciência, conduziu ao que vocês vivem hoje nesse mundo em final de
percurso, onde o conhecimento é acessível de maneira instantânea ao nível das Crenças, mas onde o verdadeiro

Conhecimento intuitivo direto existe apenas numa franja limitada de almas encarnadas que chamamos os
Trabalhadores da Luz, as Sementes da Luz ou as almas despertadas.

O resto da Humanidade vive na Ilusão de que a Dualidade é a regra, procurando desesperadamente a melhoria de
suas condições de vida, procurando desesperadamente o bem sendo confrontado permanentemente ao mal.

O sistema de controle humano mental nutriu-se desta alternância bem/mal e se nutre ainda.

Hoje, aqueles que descobrem os mundos Unificados, o acesso intermitente ao Estado de Ser, nesta densidade como no
sol, permite desmascarar a Ilusão, mas lembrem-se também de que aqueles que estão na Ilusão da Dualidade não
podem conceber outra coisa que a Dualidade e eles procuram, de algum modo, uma porta de saída, realizando o

bem e continuando o bem, sem mesmo suspeitarem que existem mundos onde a noção de bem e de mal nada quer
dizer, porque não existe nem bem, nem mal, existe apenas o Ser e a perfeição, a perfeição estando, por definição,

para além do bem e do mal.

Assim, a reunificação da Coroa Radiante do Coração e da cabeça, junto a inúmeros seres, permitiu ter acesso a este
aspecto multidimensional, experimentar de uma maneira ou de outra e trazer os benefícios, mudando portanto sua

própria percepção, sua própria concepção, e dando um acesso ao Essencial e à Essência.

É este acesso ao Essencial e à Essência que proporciona a Alegria interior, não a satisfação de um desejo, mas um
estado de Graça, um estado de Alegria, de plenitude, independente justamente de toda circunstância exterior, de

toda satisfação exterior ou de todo sofrimento exterior.

Muitas almas hoje sentem ainda este impulso à mudança, sem no entanto ali colocar palavras, mas isso é já o mais
importante porque, assim que há questionamento sobre o sentido de sua vivência, há possibilidade, então, de captar

a Luz, a Tripla Irradiação que se fusiona sobre a Terra agora, desde mais de um ano.

O sistema de controle humano mental vai tudo fazer, nesses últimos tempos, para tentar trazê-los na Dualidade.

Essa perseguição passará pelas mídias, pela finança, pelas guerras, às quais, como o sabem, vocês não têm nada a
dar e nenhum interesse, a fim de penetrar ainda mais à frente os mundos da Unidade.

O que quero dizer com isso, é que a Sombra perdeu, mas que, entretanto, as resistências daqueles que não querem
reconhecer o estabelecimento da Luz, durante os últimos sobressaltos, serão muito intensas.

Vocês deverão permanecer alinhados, ser-lhes-á necessário permanecerem na Alegria, o que quer que aconteça sobre
o planeta ou muito próximo de vocês.

Vocês não poderão ajudar pelo mental, vocês não poderão ajudar pelas Crenças, vocês poderão ajudar somente
sendo vocês mesmos, na reunificação de seu Coração e de sua cabeça, na reunificação de sua Tripla Lareira e de sua

Unidade.

***

Questão: o fim desta 3ª Dimensão estava já programado desde 320.000 anos?

Ele foi preparado desde mais de 320.000 anos porque, desde a invasão de alguns universos, houve como um desafio
no conjunto da Confederação Intergaláctica da Luz Vibral, para devolver esses mundos dissociados a sua Unidade.

Assim, portanto, esta mesma Criação evolui de acordo com ciclos.

Ninguém, nenhum sistema solar, mesmo dos mundos Unificados, escapa à noção de ciclo.

Assim, portanto, os ciclos eram conhecidos.

O grande basculamento, não o fim final, mas o basculamento de sua Consciência, realizar-se-á durante o seu verão
deste ano (inverno no hemisfério Sul), e, a partir do momento em que o Senhor Metatron lhes entregar as últimas

Chaves [no período de 15 de agosto de 2010].

Naquele momento, o que chamaria o ‘panorama da História’, desenrolar-se-á em sua Consciência.

Vocês apreenderão de maneira direta, pela Consciência intuitiva e direta, os prós e os contras de que falamos desde
vários anos.

Esta Revelação acompanhar-se-á de um basculamento total de sua Consciência, de um cérebro a outro, passando
pela ativação total do que é chamado o 12º corpo [situado acima e ligeiramente perto da ponta do nariz] e a reunificação

de seus dois cérebros, permitindo, aí também, realizar a fusão necessária.

Tudo isso está a caminho e programado, e inexorável, e segue agora um calendário formal, enquanto que ainda
muitos seres humanos são persuadidos de que os mundos Unificados escapam no tempo.

Obviamente, não é o mesmo tempo que o seu mas, agora, estamos suficientemente próximos de sua Dimensão para
podermos, nós também, perceber o tempo tal como se desenrola em sua Dimensão.



Tivemos então acesso também, como os Arcontes, à trama do tempo, e podemos certificá-los de que no final deste
verão (inverno no hemisfério Sul), muitas coisas terão mudado, muitas coisas terão sido reveladas inteiramente, sobre

vocês mesmos e sobre a História real da Terra.

***

Questão: como vão acontecer essas revelações? Quem as fará?

A sua Consciência.

Esquematizando, vocês se levantarão uma manhã tendo este Conhecimento em vocês, dado que, por princípio, este
Conhecimento é Interior e não exterior.

Isso se imporá a vocês como evidências.

***

Questão: em que época deve se instalar esse duplo Coração?

Ele já está no lugar para alguns.

A ativação realizada por Miguel durante os Casamentos Celestiais, sua própria ativação, para alguns de vocês, está
já quase terminada.

A data de 17 de julho que lhes foi comunicada pelo Arcanjo Miguel assinala a entrada da Consciência coletiva na
Consciência Universal.

Durante os trinta dias que seguirão o 17 de julho, gostaria de dizer que tudo será realizado, no sentido espiritual.

***

Questão: o reencontro com o Anjo Guardião faz parte do Conhecimento interior?

Sim, ainda é preciso definir o que você expressa por Conhecimento.Este Conhecimento é antes de tudo Vibratório, é
um contato intuitivo.

Isso nada tem a ver com um diálogo, mesmo se alguns Anjos Guardiões falem muito.

O mais importante não é falar, o mais importante foi estabelecer o contato que tornei possível há dois anos.

Esse contato pode tomar toda forma - Vibratória, emoções, percepções, visões -, isso não tem qualquer espécie de
importância.

O importante é a construção da Ponte de Luz que os une aos mundos Unificados, primeiramente ao seu Estado de
Ser e, em segundo lugar, a seu Anjo Guardião, por intermédio do que foi denominado, na Índia, Antakarana.

É isso que eu ativei há dois anos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes desejo uma boa elevação Vibratória.

Recebam bênçãos.

Eu lhes digo então até breve.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ O Conhecimento ~

Eu sou o Arcanjo JOFIEL, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.
Almas humanas na encarnação, há agora quase 3 anos que eu percorri com vocês um ano especial [2008 – ano da
Confrontação] que iria preparar o que vocês acabam de viver, através da Revelação do que é a Luz, a Vibração da

Verdade e o despertar de funções que, para vocês, até agora, tinham sido tiradas.

Eu venho, hoje, expressar alguns conceitos relativos ao Conhecimento, conceitos que eu irei abordar, com vocês,
pelas Palavras e pela Vibração.

***

No mundo que vocês percorrem, o Conhecimento é assimilado à atividade de uma parte do mental, chamada de
intelecto, cuja grande característica pode ser denominada a reflexão, a dedução ou, se preferirem, o agenciamento

coerente, de acordo com as suas regras, do pensamento.

No que se refere à vida espiritual, este conhecimento foi chamado, por oposição, de esotérico.

Neste conhecimento esotérico se encontra um corpus, muito variado, de saberes e de experiências.

Isso se refere tanto ao que vocês denominam a astrologia (e esse é apenas um exemplo), o tarô, o conhecimento
psicológico esotérico do homem, a Cabala.

Esses conhecimentos, chamados de esotéricos (em oposição aos conhecimentos exotéricos), teriam a
particularidade, praticando e seguindo esses ensinamentos, de fazê-los evoluir e muitos seres humanos,

investigadores sinceros, engajaram-se nesses caminhos.

Alguns desses caminhos tornaram-se mesmo caminhos ditos operativos e não mais especulativos, como, por
exemplo, a alquimia que, segundo o princípio de simillimum [lei da similitude], pretendia que o que fosse realizado

no atanor [nome dado, na idade média, pelos alquimistas ao forno de que se serviam] se realizasse, do mesmo modo, no
homem.

Este conhecimento da matriz e de suas leis, refletido desde os mundos invisíveis, seria capaz de fazê-los reencontrar
esses mundos invisíveis pelo simbolismo, pela prática.

Assim, portanto, inteiramente opostos, aparentemente, o conhecimento exotérico e o conhecimento esotérico.

Conhecimento exotérico que tem a particularidade de agir no mundo exterior, e conhecimento esotérico, cujo alcance
seria agir no mundo Interior, através de uma evolução Interior, como de uma evolução exterior, chamada

exteriormente de progresso, de técnica, de tecnologia e de ciência e, Interiormente, para fazê-los descobrir a
Verdade.
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Os símbolos estão amplamente presentes em qualquer conhecimento esotérico.

O símbolo sendo supostamente para permitir reunir o que está no alto como o que está embaixo.

***

Eu gostaria agora de lhes falar do conhecimento tal como ele é vivido nos mundos Unificados, seja por um Arcanjo e
por vocês mesmos, além da matriz.

A diferença principal, e eu chamaria este conhecimento de ‘conhecimento Interior’, em oposição ao conhecimento
exterior no qual eu coloco tanto o conhecimento esotérico como exotérico, porque pertencentes ao mundo de fora,

tanto um como o outro.

As características essenciais do ‘conhecimento Interior’ são que ele é imediato, instantâneo, refletindo-se por
Vibrações, cores, formas e sons.

Este conhecimento que, no momento, ainda está, nesse mundo exterior, oculto, por que, quem pode dizer, nesta
matriz, que vocês podem ter acesso, ao mesmo tempo, à Vibração, à forma e à cor, e que a Vibração, a forma e a cor

são portadoras de sentido, de significado e de inteligência?

***

Os momentos que vocês vivem, nesta matriz, são os momentos finais, que devem ver a instalação da Luz Vibral (que
é um processo de revelação gradual, progressivo), cujo elemento motor, em sua tripla composição (partículas

Adamantinas, Espírito Santo e Irradiação da Fonte) é, antes de tudo, chamado de Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é o agente da revelação.

Ele é portador e ele veicula um conhecimento, mas ele não é o Conhecimento.

O Conhecimento é a penetração da Água pelo Fogo, permitindo reencontrar, de maneira formal, o Fogo na Água ou
a Vibração original da Água, meio matricial da vida, tanto nos mundos de carbono como nos mundos de silício ou

outros.

A Água é a matriz de Vida, matriz Vibratória, Cristal, primeiro Cristal, sobre a qual vai se agenciar e se organizar o
impulso do Fogo.

As Águas foram separadas em Águas Debaixo e em Águas do Alto.

As Águas que vocês habitam e que os constituem, neste mundo dissociado, não são mais portadoras das Águas do
Alto.

O Fogo não as fecundou.

O Fogo delas foi retirado.

O que vem é o Fogo da Revelação, do Amor, da Unidade e da Verdade, vindo despertar a sua Consciência.

A Água é o suporte.

O Conhecimento está, portanto, inscrito na Água, veiculado entre o Fogo e a Água pelo Ar,materializando-se sobre
o elemento Terra, não esta Terra, mas o que eu chamaria de todas as Terras.

***

O Conhecimento Interior não passa por um órgão exterior (como o cérebro, que é órgão de reflexão), mas passa por
um suporte orgânico, onipresente e não somente em um lugar, chamado de Água.

A conjunção da Água e do Fogo, ligados pelo Ar, manifestada sobre a Terra, refletindo-se pela liberação do
Éter, revela em vocês o Conhecimento.

Nenhum conhecimento matricial exotérico e exterior pode levar ao Conhecimento Interior,jamais.

Essa foi a suprema ilusão gerada pelo fechamento desse mundo, como de tantos outros mundos.

A memória, nesse mundo, é levada pela Terra e não mais pela Água.

O Fogo dela foi retirado, roubado.

A restituição do Fogo, do seu Fogo, desperta a memória original, aquela do que vocês são, além do efêmero,
aquela de suas origens, estelares, dimensionais e de linhagens.

Este Conhecimento não pode de modo algum se estabelecer por qualquer reflexão cerebral ou intelectual.

Ele apenas pode ser vivido, porque o Conhecimento é imediato e não objeto de qualquer reflexão, mas, sim, de
uma fecundação.

A revelação que anuncia, de uma parte da sua Realeza, em comunicação com os domínios mais elevados, mesmo
nesse mundo falsificado, a sua origem estelar desse mundo, Sirius (Sirius é, de certo modo, a Mãe das Águas),

permite, pela fecundação do Fogo do Pai, Alcyone, despertar o ‘Conhecimento Interior’.



Este Conhecimento Interior, quando se desperta e se revela, é imediato e direto.

Ele não passa mais pelo filtro do intelecto ou da inteligência terrestre, mas, sim, na inteligência da Água, da Luz e
da sua Vibração.

***

É a essa mudança, que é a Reversão, que vocês são convidados.

Através da revelação do Anúncio de Sirius ou de IS-IS, ou de MARIA, se preferirem, irá lhes permitir aceder ao Agora.

O Agora os coloca instantaneamente no Anúncio de Sirius, de IS-IS.

O Fogo fecunda a Água e a restitui à sua Dimensão primordial de Portadora da Vida.

Esse papel foi atribuído, há muito tempo, ao Portador da Luz, Lúcifer, que ocultou esta Verdade que eu venho, hoje,
restituir a vocês, pelo conjunto do Conclave Arcangélico, que será realizado pelo Anúncio de MARIA, à qual os

Arcanjos, dos quais eu faço parte, entregaram as Chaves da Luz e da Verdade.

O despertar da Água do Alto acontece durante o despertar da Estrela Agora: o despertar da Água na sua cabeça, o
ponto IS, a ligação a IS-IS e a Sirius, restituindo-os, se tal for a sua escolha, à sua Eternidade.

A porta da Água, ou porta do Oeste, ou Cavaleiro do Oeste, abre-se dentro de muito pouco tempo.

Nós estaremos então no meio das 12 Estrelas, sobre a Terra como em vocês.

O Conhecimento irá se inscrever então em vocês, pela revelação, como disse UM AMIGO, por exemplo, de todas as
memórias matriciais aquáticas, em ressonância com as Dimensões, com as linhagens e com as origens.

***

Assim, podemos dizer, um dia novo vai nascer, que firma o despertar da memória, a Verdadeira, pelo Fogo e pela
Água, permitindo-lhes transformar esta Terra e a sua Terra, sobre a qual vocês estão.

Poderão então ser revelados o Mestre da Luz, KI-RIS-TI, a Unidade.

A Visão e a Profundez ser-lhes-ão restituídas a fim de estabelecer o reino de CRISTO e permitir a esta Terra se
elevar.

Esta etapa necessita, da sua parte, de acolhimento, de humildade, é claro, e de simplicidade, a fim de que o Fogo
da revelação atinja efetivamente o seu alvo, que é a sua Água.

O masculino e o feminino irão se unir, então, levando ao que eu chamei de ‘Conhecimento Interior’.

Muitas vezes foi dito a vocês que o Coração é resposta.

Ele o será inteiramente, pelo desvendamento da memória da Água.

Resta, portanto, acolherem a sua Realeza, chamada em outros termos de seu Coroamentoe continuarem a
trabalhar, vocês, Portadores da Luz, do Fogo e da Água, tornando-se, então, a Vertente, ou o Vertedouro de Água,

que irá semear e multiplicar a Luz do Conhecimento reencontrado, sobre este Mundo.

O Conhecimento irá lhes falar diretamente, sem palavras, em uma forma de telepatia onde o som, a Vibração, a cor
e a forma tornar-se-ão a essência e o sentido.

É, portanto, uma revolução de percepção, uma revolução de Consciência que irá atuar em vocês, cada um no seu
ritmo, a partir da ignição sobre a Terra de IS-IS, de Sirius, de MARIA.

A ignição definitiva do núcleo cristalino da Terra, oriundo de Sirius, fecundando os oceanos e os mares, pelo Fogo
do Céu.

***

Almas Humanas na encarnação, aí estão as poucas palavras que eu fui encarregado de lhes emitir.

Essas palavras vocês irão emitir, além das palavras, pela sua Vibração.

Uma etapa importante do Conhecimento Interior é dado a vocês, bem além das palavras que eu pronunciei, então, e
serão as minhas palavras que irão acompanhá-los depois da minha partida.

Acolham o que vem, com humildade e com simplicidade, a fim de vivê-lo em Unidade e em Verdade, permitindo
revelar, em vocês, CRISTO.

Que a Luz do Conhecimento, que a Luz Dourada inunde vocês.

Certamente, até um próximo dia.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -
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~ FOGO DO EGO e FOGO DO ESPÍRITO ~

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.
Filhos da Lei do UM, foi-me pedido para vir entre vocês, hoje e neste momento.

Recebam toda a Luz do Amor e do Espírito.
Nós iremos, juntos, desenvolver um elemento importante permitindo, além mesmo das palavras, apreender a

diferença fundamental existente entre o conhecimento esotérico e o Conhecimento do Coração.
Evidentemente, eu já expressei, agora há três anos, uma série de elementos sobre isso.

Hoje, eu vou intervir, porque, nos tempos em que vocês vivem, de agora em diante, vocês serão confrontados,
não mais no Interior de vocês, mas de maneira visível exteriormente, com uma série de concepções e uma

série de abordagens da Verdade e da luz.
Não haverá em vocês nenhum meio, pelas capacidades do intelecto, da razão, de saber onde está a Verdade.
A única maneira será a de vivê-lo, bem além das suas Crenças, bem além das suas adesões, mas, muito mais,
na sua capacidade Vibratória, bem real, para entrar em atenção e em ressonância com relação aos fatos e às

manifestações fazendo parte de um conjunto específico, que o Bem Amado SRI AUROBINDO conversou com
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vocês, há vários meses e também recentemente.

***

Eu retorno, durante alguns instantes, sobre este conceito de Conhecimento.
Desde tempos imemoriais, o ser humano aplica a ferramenta mental para progredir no seu conhecimento.
Conhecimento também das regras de funcionamento deste Universo, dessas leis ligadas à observação, à

experimentação, das quais decorrem as regras de funcionamento que podem ser aplicadas em meio a esta
Dimensão, isso indo da tecnologia, passando pela informática, pelas técnicas, pela matemática, tudo isso que

pode ser, em suma, conceituado, aprendido e praticado.
O grande engano, e a grande sedução, consistiu em fazê-los crer que no que se referia aos mundos do
Espírito, isso relevava do mesmo processo de aprendizagem, do mesmo processo de concepções, de

crenças, que iria encontrar, então, uma eficácia na vida espiritual.
Infelizmente, o conjunto desses conhecimentos exteriores, aplicados à espiritualidade, que eu chamaria então
de conhecimento esotérico, teve apenas um objetivo e um só: o de afastá-los, permanentemente, do Coração

ou, se vocês preferirem, do Si.
 Dessa maneira, enquanto o ser humano ficar prisioneiro de um sistema de Crenças, prisioneiro de uma adesão
a um dogma ou a uma história (mesmo a mais prestigiada, tendo sido vivenciada por alguns seres na superfície
deste planeta), vocês permanecem incansavelmente aprisionados e confinados nos seus próprios dogmas e

nas suas próprias Crenças.

***

Apesar do conhecimento exotérico, aplicado ao conhecimento deste mundo, ser útil para realizar certa forma
de vida em meio a este mundo, a aplicação dos preceitos do Espírito, sob essa forma de conhecimento, pode

apenas conduzir a um isolamento e a um confinamento, o que é exatamente o caso que viveu a humanidade
desde tempos imemoráveis.

O conjunto dos conhecimentos ditos esotéricos, sem exceção, jamais poderá levá-los ao Si.
Naturalmente, muitos desses ensinamentos, mais sofisticados, tentaram fazê-los crer que através desta via

(chamada de seca ou de conhecimento esotérico), vocês chegariam à abertura do Coração.
Isso jamais ocorreu, nem jamais irá ocorrer.

Toda ilusão, desde especialmente o início do século XX, onde uma série de planos foi empregada em meio à
humanidade, visando estabelecer uma hegemonia mundial e uma escravidão total, foi baseada nesses

conhecimentos esotéricos descrevendo leis, bem reais, do Espírito, mas afastando-os do Espírito e fazendo-
os crer que a personalidade, apreendendo-se desse conhecimento através de leituras e de experimentações,

bem afastadas do Si, ia lhes permitir penetrar nos arcanos do Espírito.
Mas isso apenas fez, na escala da humanidade, reforçar o que vocês chamam de personalidade e de ego, no

seu desejo, no entanto, autêntico, de aceder à origem do Mistério.

***

O conjunto dos conhecimentos exteriores esotéricos, ligados às Crenças ou à adesão a dogmas, a rituais, a
exercícios, sem exceção, esteve aí apenas para afastá-los do Coração.

O Coração não é estupidez.
O Coração não é burrice.

O Coração é justamente Inteligência, além da inteligência limitada.
Desde o início do século XX, alguns Mestres reais encarnaram sobre a Terra para trazer a sua Luz.

Mesmo se alguns deles passaram por ensinamentos ditos exteriores, o melhor ensinamento foi simplesmente
a sua própria Presença e sua própria Realização do Si, em meio à Luz Unitária.

O princípio de confinamento do conhecimento esotérico resulta da maior lei aplicada em meio a este mundo
falsificado, chamada de ação/reação ou de Dualidade e de karma.

Uma série de conceitos introduzidos, ou pelas religiões, ou pelos sistemas elaborados de Crenças, fez crer à
humanidade que ela poderia encontrar a felicidade e, sobretudo, a compreensão deste mundo, assim como

pelos conhecimentos exteriores, os mais estritos, ligados à ciência e à observação.
Este plano, por que isso foi um, visou, lembrem-se, apenas afastá-los, sempre e ainda mais, do seu Coração.

***

Então, é claro, esses conhecimentos ditos esotéricos amplamente, muito amplamente, utilizaram a palavra
Coração e a palavra Amor, mas sempre mascarando a Verdade Vibratória, e exclusivamente Vibratória, do que

é o Coração ou a Unidade ou a Realização do Si.
Hoje, o conjunto dessas concepções errôneas, procedentes de Crenças ou de aplicações de dogmas

falsificados, chega ao fim.



Evidentemente, uma multidão de seres humanos, crendo estar agindo corretamente, aplicou este
conhecimento e estas práticas trabalhando, essencialmente, como vocês sabem, na ilusão Luciferiana,

chamada de terceiro olho.
A derivação da Consciência da humanidade para este terceiro olho reforçou, é claro, a Dualidade, reforçou, é

claro, o isolamento e a incapacidade desses seres humanos para buscar, para alcançar a sua própria Essência.
E, no entanto, quer seja nesses grandes Seres que percorreram em um corpo humano, pelos seus passos,

esta vida, quer seja o chamado de Jesus Cristo, quer seja o chamado de Buda, quer seja o chamado de Mani e
de muitos outros, todos eles foram, realmente, precursores e enunciaram Verdades que o conhecimento

exterior imediatamente modificou, a fim de que o sentido original da mensagem fosse perdido.

***

As circunstâncias Vibratórias desta Terra começaram a se modificar, de maneira imperceptível, em meados do
século XX, permitindo a alguns seres experimentar, antecipadamente, a descida e a abertura à verdadeira Luz

que é a Vibração do Coração, também chamada, por aquele que falou primeiro, de Supramental, para bem
diferenciar a qualidade, até mesmo, energética, do que pertence a este mundo e do que não pertence a este

mundo.
A Energia, a vitalidade, o Prana, as forças colocadas em jogo em meio a este mundo, são forças que

funcionam por atrito, por oposição e por antagonismo.
O equilíbrio pode ser qualificado de instável, em permanente desequilíbrio, resultando da ação de duas forças

opostas expressando-se, absolutamente, pelo que foi chamado de bem e de mal.
Evidentemente, o mal fazendo mal, era lógico ali aplicar e ali dar, na ignorância total do que era a Energia

Supramental, uma força diametralmente oposta, chamada de bem.
Aplicar uma força e aplicar o seu inverso jamais permite resolver o antagonismo, mas apenas faz manter um

equilíbrio precário.
Disso, o conjunto da humanidade e vocês todos, que estão aqui ou que vão ler, têm perfeitamente consciência,
já que vocês mesmos definem, no interior de vocês como na comunidade humana, por exemplo, a ‘paz’ como

o estado entre duas guerras, ou a ‘guerra’ como um estado entre duas pazes.
Do mesmo modo, os seus humores, as suas emoções e as suas atitudes mentais, e mesmo os seus

comportamentos, seja qual for a vida que vocês levarem, tinham, até agora, permitido esta alternância de
prazeres, de desprazeres, de sucessão de eventos, fazendo-os oscilar, permanentemente, de uma Energia a

outra.
De fato, em meio à vida Dual, e sejam quais forem os conhecimentos ou as Crenças, jamais há superação

desta Dualidade, deste atrito, de algum modo.
Então, a humanidade se afastou, pouco a pouco, até mesmo da Crença espiritual, em outra coisa, chegando,

como foi perfeitamente descrito nos Upahishads (escrituras hindus), ao Kali Yuga ou idade sombria.

***

Para aqueles de vocês que mantiveram uma busca no sentido espiritual, a partir do século XX foi introduzida,
na sociedade ocidental (já estava introduzida há muito tempo nas sociedades orientais e extremo-orientais), a

lei de ação/reação, em um plano espiritual.
Ou seja, que foi transposto que o que existia no nível exotérico funcionava exatamente do mesmo modo no

nível esotérico.
A lei de ação/reação, transcrita no plano espiritual, pela lei de karma.

E lhes venderam, de algum modo, que a lei de karma regia os mundos espirituais e que era necessário
purificar, pela prática do bem, o seu karma, e fazê-los entrever que se lhes chegasse algo de nefasto, se vocês

não tivessem a explicação na sua vivência atual, isso podia ser remetido a uma ação muito antiga, permitindo
suportar, sem compreender (o que é realmente o paradoxo para algo deste nível) os seus males, um acidente

ou uma doença.
Toda a humanidade então, ou na versão exotérica, ou na versão esotérica, foi mobilizada para esta lei de
ação/reação e, então, aderiu em massa, quer seja no plano social, no plano psicológico, como no plano

espiritual, a esta Dualidade.
Naquele momento, o Coração se tornou um conceito, um ideal, uma conduta moral, ou ainda a adesão a um
grande personagem intitulado Salvador ou profeta (isso é conforme as religiões) que era preciso seguir, ao

qual era preciso aderir, na revelação ou na afirmação, a fim de esperar, um dia, escapar às condições limitantes
deste mundo.

 Pouco a pouco, foi então instalada, no curso do século XX, e somente no transcorrer do século XX, uma
capacidade nova ao ser humano para discernir entre o que era bem e mal, tanto no nível esotérico como no

exotérico.
Mas este bem e mal eram apenas definidos por uma Crença anterior e pela adesão a dogmas anteriores

veiculados pelas religiões, pela ciência ou pela adesão a novas espiritualidades.
Dessa maneira, lenta e gradativamente, durante o século XX, toda a humanidade, no nível coletivo, encontrou-
se literalmente aprisionada e confinada em uma visão Dual onde, sem parar, entregava-se ao combate do bem

e do mal em uma espécie de escatologia permanente que, quando chegasse ao seu término, iria permitir
encontrar o paraíso ou, em todo o caso, uma condição onde o bem seria estabelecido como valor absoluto.



Evidentemente, o bem de um não é o bem do outro.
Evidentemente, o bem de uma religião não é o bem de uma outra religião.

A única palavra comum chama-se Coração.
Mas este Coração não é uma Consciência, mas uma concepção.

E esta concepção, oriunda de Crenças e da manifestação da Dualidade, evidentemente jamais pode romper o
círculo vicioso da ação/reação.

***

A humanidade, de maneira consciente ou inconsciente, descobre-se então projetada em uma era nova
chamada de tecnologia, em uma era onde apareceram uma série de criações muito úteis para a vida exterior,

oriundas deste conhecimento exotérico, no qual foi naturalmente enxertado um conhecimento esotérico,
mecanicista, Dual e afastando sempre mais da Essência.

Bem antes do século XX, alguns seres, no decorrer dos séculos, conseguiram, como por milagre, alcançar
estados totalmente fora do comum e fora deste mundo, e chegar a um estado Interior bem diferente daquele

que podia ser ensinado ou veiculado pelas Crenças e pelos dogmas.
Alguns deles ficaram conhecidos.

No ocidente, por exemplo, há Sören Kierkegaard.
Alguns seres, excepcionais pela sua capacidade para extrair-se da ilusão,

alcançaram o que vocês chamam, hoje, de esferas da Unidade e da Vibração
do Coração.

Porém, as circunstâncias Vibratórias e as manifestações de certas influências
Arcangélicas, cíclicas, manifestando-se em ressonância com os movimentos

planetários e com os grandes ciclos cósmicos, jamais permitiram a esses
seres perceber claramente, e descrever claramente, os processos Vibratórios, além do Fogo elétrico, que lhes

tinham permitido manifestar esta Consciência nova.

***

Desde o início do século XX, a era dita industrial, o desenvolvimento do que foi chamado de eletricidade (ela
também oriunda de um fogo por atrito) permitiu o desenvolvimento de uma forma de conforto Dual.

A expressão de uma série de dogmas e de Crenças, praticada pela humanidade, permitiu, como sempre, o
aparecimento, sob os seus próprios olhos, a exteriorização, se vocês preferirem, desses princípios da

Dualidade.
Foi naquele momento que a exteriorização de forças espirituais opostas à Luz Unitária emergiu e transmitiu, por
diferentes vias, um ensinamento cuja finalidade, é claro, não era o que ela dizia, mas a de confiná-los, sempre

mais, em meio a novas Crenças, a novos dogmas, pois, efetivamente, a manifestação exotérica e a
exteriorização das tecnologias afastaram o ser humano do que foi chamado de devoção e da Crença absoluta

em um Salvador ou em um profeta.
Era preciso então substituir, de algum modo, essas histórias antigas e obsoletas, por algo que seduzisse e que

fosse no sentido da Dualidade.
Foi naquele momento que se formaram muitos ensinamentos visando perpetuar uma forma de conhecimento
afastando-os, sempre e ainda mais, do Coração, mas, evidentemente, falando sem parar do Coração, sem, no

entanto, vivê-lo nos seus aspectos essenciais e fundamentais.

***

Alguns seres, nos anos de 1940 e 1950, em um período problemático da humanidade, no momento em que
apareceu o fogo nuclear, a apoteose das forças do fogo por atrito, permitiram então a alguns povos, por esta

ação do fogo nuclear, veicular, em um níveo extremo jamais realizado pela humanidade, o que foi chamado de
ilusão Luciferiana.

Eu especifico, para aqueles que não sabem disso, que a ilusão Luciferiana nada mais tem a ver com o princípio
de Lúcifer, o Portador da Luz.

Trata-se de um desvio e de uma manifestação da Dualidade, induzidos pelos próprios dogmas e pelas próprias
Crenças, definidos como conhecimento exotérico, científico, cujo marcador principal é a eletricidade, que levou

gradativamente a humanidade a criar, literalmente, um plano invisível no nível do Éter da Terra, ainda mais
confinante, evoluindo fora de qualquer influência Unitária, de qualquer influência cósmica, se vocês preferirem,
tendo levado à concretização, sempre crescente, do que nós iremos chamar, se vocês quiserem, de malha,

substituindo as forças eletromagnéticas naturais, já perturbadas, por uma malha elétrica que todos vocês
conhecem, hoje, em suas diferentes tecnologias.

O único objetivo de tudo isso era apenas levar à manifestação e à exteriorização de princípios opostos à Luz
Vibral, à Luz Unitária, tendo-os confinado ainda mais na ilusão.

Mesmo sendo possível, hoje, e desde algumas poucas décadas, pelo próprio fato do afluxo da Luz Vibral
sobre a Terra, ponderar o que eu digo, convém aceitar, não o princípio, mas verificá-lo por vocês mesmos.
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***

Esse Fogo confinante, chamado, em meio ao homem, de Fogo do ego, de Fogo elétrico, permitiu literalmente
a criação de entidades autoconscientes, mas sem qualquer ligação, tal como vocês, almas humanas, com uma
Fonte, já que a própria fonte dessas entidades são apenas as Crenças e os dogmas humanos, exteriorizados,

criados e manifestados.
Esta corrente específica é uma corrente que se reforça permanentemente.

Isso representa uma força de oposição e de resistência à Luz Vibral, mas ela mesma possui as suas próprias
leis, sempre procedentes da ação/reação e mantidas por um determinado plano pertencente, na totalidade, à

matriz, e estritamente nada tendo a ver com a Luz Vibral e com os Mundos Livres.
Lentamente, isso foi substituído pelo que eu chamaria de livre arbítrio do homem, uma escravidão total a essas

forças criadas pela própria humanidade.
Essas forças foram denominadas forças Arimânicas, sustentadas pelo princípio da ilusão Luciferiana da

Dualidade, mas também por uma série de forças que, historicamente, em um passado bem longínquo, sempre
consideraram as Consciências presentes em meio a um corpo como de sua propriedade, propriedade que

vocês encontram nomeada, de maneira expressa, nas Escrituras e nos qualificativos aplicados a este ser cujo
nome não pode ser pronunciado ou, então, se ele for pronunciado, isso será falado em termos da Dualidade,

de pecado, de punição, mas jamais de Amor, mesmo reivindicando o Amor.
E mesmo se um ser tivesse chegado, pela sua autonomia Unitária, a exprimir, em meio mesmo a uma religião,

uma Verdade, isso então foi imediatamente interditado, transformado, alterado e invertido, para
verdadeiramente inverter a mensagem inicial.

***

O que vocês têm sob os seus olhos, hoje, neste ano, não é mais o confronto Interior consigo mesmo, tal como
eu o defini durante o ano de 2008, mas é o confronto da humanidade, na sua totalidade, de um lado, com esse
Fogo por atrito, o Fogo elétrico depois nuclear, levado ao extremo e visando fazer aparecer, literalmente, uma
nova Consciência autônoma, totalmente privada, desta vez, de uma conexão com a Fonte, denominado Fogo

nuclear, ocorrendo, no momento, no exterior de vocês, mas devendo também, nos planos maquiavélicos,
ocorrer no Interior de vocês.

Este confronto vai pôr, de algum modo, face a face, de um lado, as forças da Dualidade (já opostas elas
mesmas umas às outras, tal como vocês as observam no seu mundo de predação e de competição, quer seja

no nível social, econômico ou entre os países), e de outro lado, as Crenças e os dogmas antigos
estabelecidos, mesmo obsoletos, denominados religiões e alguns ensinamentos ditos novos, que apareceram

no século XX, cuja finalidade é fazê-los aderir a novos dogmas que os confinam ainda mais, submetendo-os
ainda mais ao que é chamado de hierarquia exterior, devendo controlar e reger, de algum modo, a evolução

humana, que jamais será uma evolução, mas sendo, no seu propósito inicial e no seu propósito ainda hoje, uma
involução.

Deste modo, então, a melhor maneira de atingir os seus objetivos, para aqueles que, de alguma forma,
influenciaram este conhecimento, era maquiar, literalmente, salpicar este conhecimento esotérico com

elementos e palavras pertencentes à Luz Vibral, mas jamais permitindo revelar a Luz Vibral.

***

Este confronto vai então envolver o conjunto das Crenças novas e antigas, em meio aos diferentes povos, em
meio às diferentes correntes religiosas, filosóficas ou espirituais, entre si.

Essas diferentes correntes, que eu chamaria de Luciferianas ou Arimânicas, ambas ao mesmo tempo, na
maioria das vezes, agora, vão entrar em oposição frontal com a Unidade.

É aí que se encontra o desafio, hoje, da humanidade e, especialmente, da parte que começa a descobrir e a
viver a Unidade e a sua liberação, e daqueles seres ainda estando confinados e submetidos às Crenças ou aos

ensinamentos mais recentes, tendo-os confinado ainda mais na ilusão Luciferiana.
Como, aliás, disse BUDA, a ilusão Luciferiana consiste no confinamento nos poderes e, como vocês sabem,

não pode ali haver Coração e Amor Vibral enquanto existir o mínimo poder.
Este confronto ocorre, é claro, a partir de agora.

Ele resulta do Fogo do Espírito, o Fogo do Espírito levado pelas partículas Adamantinas, pelo Espírito Santo,
pelas Radiações do Ultravioleta que vem, literal e concretamente, opor-se ao Fogo por atrito ou Fogo elétrico

(Fogo do ego).
Quando eu falo de confrontar e de se opor, isso não é um combate.

Naturalmente, as forças de confrontação Dual, elas, vão tentar um combate, pois é a sua própria Essência
encontrar um adversário para ali confrontar.

Ao passo que a Unidade deve se estabelecer, como é o caso atualmente, e como será o caso cada vez mais a
cada dia, como lhes foi enunciado por SRI AUROBINDO e por outros Arcanjos, nesses dias.

O único modo de resistir, para a humanidade desperta, a esse Fogo nuclear, a esse Fogo espiritual por atrito, é
estabelecer-se, cada vez mais, no que vocês conhecem, e sobre o qual eu não vou retornar, que são as

Coroas Radiantes, os diferentes pontos de Vibração percebidos e vivenciados, bem além de qualquer adesão
a alguma Crença ou a algum discurso.



***

Dessa maneira, então, cada um e cada uma, sobre esta Terra, deverá, não mais ir à frente com as escolhas
que foram feitas há muito tempo, mas completar a sua própria transformação Interior que irá lhe permitir, de

maneira definitiva, ou permanecer em um mundo chamado de carbono, ou se liberar de um mundo de carbono
para ir para mundos de silício ou além disso.

A diferença entre os dois é, vocês entenderam, exclusivamente Vibratória.
Em um caso, será desenvolvido o Fogo elétrico, o Fogo nuclear, com todos os desgastes que isso vai

ocasionar no nível da estrutura, conectada com a FONTE apesar de tudo, do ser humano.
E no outro caso, aqueles que estiverem nos processos Vibratórios reais, vivenciados, manifestados e

percebidos, quer seja, como vocês compreenderam, no nível do ponto ER da sua cabeça, como do ponto ER
do Coração, ou ainda, para alguns de vocês, para o conjunto dos pontos ER e o conjunto das três Lareiras.

Dependendo do seu futuro Vibratório, presente, mesmo na encarnação, irá se desenhar, e já está se
desenhando, o seu futuro em carbono, em silício ou outro.

Naturalmente, os defensores da Dualidade, os que apoiam os dogmas antigos ou os dogmas novos, as
Crenças, absolutamente não poderão viver e perceber o que vocês percebem em um nível ou outro.

Isso irá provocar este confronto coletivo da humanidade no qual vocês entraram.

***

A Luz Vibral, como vocês sabem, o Fogo do Espírito, de agora em diante, já que as três radiações que lhes
foram descritas pelo Arcanjo MIGUEL - radiação do Ultravioleta, as partículas Adamantinas, radiação da

FONTE, radiação do Espírito Santo - fundem-se na totalidade, doravante.
Esta fusão resulta no aparecimento, a cada dia mais, de partículas Adamantinas, de radiações cósmicas, de
radiações terrestres, de radiações presentes em meio mesmo à sua atmosfera que, para os seus cientistas,
veiculam radiações extremamente perigosas, e elas o são para a Dualidade e para um corpo confinado, mas

elas absolutamente não são perigosas, muito pelo contrário, para uma Consciência tendo despertado o
aspecto Vibratório nela, seja qual for o estágio.

Tudo isso vai contribuir, nos momentos que vocês vivem, para exteriorizar e para manifestar a realidade deste
confronto, no conjunto da sociedade da humanidade.

Como vocês certamente já sabem, da sua capacidade para penetrar ainda mais na Vibração, na sua Presença,
para penetrar, cada vez mais, neste Conhecimento do Coração (que é o único Conhecimento, pois ele conecta

e não isola, ele os conecta com os seus aspectos multidimensionais, ele os conecta com a FONTE, na
totalidade, com a Unidade e, sobretudo, com a Paz e a Alegria), da qualidade da instalação da Paz e da Alegria

em vocês, vai resultar, para vocês, coletiva e individualmente, a sua capacidade para superar e transcender
este confronto que não lhes concerne, mas que envolve realmente os dois princípios.

É nesse sentido que, em várias ocasiões, o Arcanjo MIGUEL e outros Arcanjos, os chamaram de: “Portadores
da Luz”, “Estandartes da Luz” e “Semeadores da Luz”, lembrando-os de que, no interior da sua Consciência,
quando vocês alcançarem e manifestarem a sua Unidade (chamada, em outros termos, de Realização do Si
ou Samadhi, o estado de Consciência de Paz, denominado, no hinduísmo, Sat Chit Ananda), vocês terão a

capacidade Vibratória e de Consciência, reais, para não entrar em oposição, a oposição fazendo-os, por
definição, penetrar de novo as esferas da ilusão Luciferiana.

***

A personalidade, mesmo iluminada e desperta, tende, é claro, a funcionar segundo as regras deste mundo, e
terá tendência a levá-los à ação/reação.

 É aí que veremos a sabedoria do Coração e o Conhecimento do Coração em operação, dirigindo-os, pela
presença ou pela interrupção da Vibração, se vocês estiverem no seu caminho, ao Unitário, ou, se vocês se

afastarem do seu caminho, a recair sob a influência do Fogo do ego, Fogo da personalidade, Fogo elétrico da
Dualidade e nuclear.

Durante este período que se abre no mês de abril, as radiações da Terra, o afluxo de Luz sobre a Terra vai
prosseguir.

O resultado será, vocês entenderam, profundamente diferente, conforme o que vocês tiverem integrado e
exteriorizado e, também, interiorizado.

Em um caso, haverá sofrimento, em um caso, haverá resistência e, no outro caso, haverá Paz, facilidade, Luz e
Alegria.

Assim, então, conforme até mesmo o seu humor, assim, então, conforme até mesmo a Vibração presente em
vocês, a cada instante, vocês poderão se situar bem facilmente em uma vertente ou outra do confronto global.

***

A Unidade não é uma palavra, a Unidade não é um conceito, a Unidade é um estado de ser.
Em meio a este estado de ser há Energias que nós chamamos de Vibrações, tendo sido denominadas Energia



Supramental ou, ainda, Energia de la Città.
As características desta Vibração são aquelas que vocês percebem no nível dos pontos de Vibração da

cabeça, do Coração, ou de outros lugares, e que vêm, como vocês sabem, do seu Estado de Ser, ou seja, de
outra Dimensão nada tendo a ver com o funcionamento deste mundo.

Da sua qualidade, que eu chamaria de aceitação, e que o Arcanjo ANAEL chamou de integração, em
ressonância com a sua integridade, vocês poderão então viver, facilmente ou mais dificilmente, mas viver, a sua

Ressurreição.
É este processo que está exatamente em andamento, agora, remetendo à imagem e à denominação dadas

pelo Grande Comandante, da “lagarta” e da “borboleta”.
O confronto do Fogo nuclear, elétrico, com o Fogo do Espírito vai permitir, paradoxalmente, para muitos de

vocês, revelar-se à sua Dimensão Unitária, para aqueles de vocês que aderem, mas que ainda não vivem isso.
E isso é durante este mês.

***

Da interação deste confronto não reativo da Luz Vibral, mas da iluminação, se vocês preferirem, do Fogo
elétrico ou Fogo Arimânico e Luciferiano, e do outro lado, o Fogo do Espírito e da FONTE, vai resultar, de
algum modo, o que eu chamaria, como foi dito, de desintegração total desta Dimensão, chamada de Novo

Nascimento, de Ressurreição e, para a Terra, de Liberação.
É o confronto, no nível coletivo, do Fogo elétrico nuclear com o Fogo dos Espíritos que irá se refletir por uma

qualidade Vibratória audível.
A chegada do som do Céu e do som da Terra vai desencadear uma série de processos que se instalam, de

agora em diante, sob os seus olhos, a cada dia.
Mas o que acontece fora também acontece em vocês.

Alguns de vocês, seja qual for a sua abertura para a Luz Unitária, ainda não penetraram, na totalidade, na sua
Unidade, sem mesmo falar de ir no seu corpo de Estado de Ser.

Para a maioria dos Seres, o Fogo do ego ainda pode se manifestar.
Lembrem-se de que o Fogo do ego vai atrair esta Luz Vibral, manifestando-se em prol do ego, ou seja, da

apropriação e não da doação.
A personalidade ainda vai tentar todos os subterfúgios para derivar e desviar a Luz do Coração.

É nesse sentido que os seus espaços de alinhamento, que os seus espaços Vibratórios devem ser
privilegiados, a fim de estarem seguros e certos de permanecerem ou de entrarem na Unidade.

O Conhecimento do Coração é isto.
Ele é apenas isto.

E é por isso que CRISTO ou BUDA, em outros termos, falava da infância, falava da ilusão do mental e das
emoções e da ilusão deste mundo.

***

Isso vai assumir, eu diria, todo o seu peso e toda esta leveza, em função do que vocês viverem, durante o mês
que se abre a vocês.

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, devido à ação das forças Arimânicas e
Luciferianas na condução do Fogo nuclear, levou à liberação total da Onda Galáctica, em concordância com

Gaïa, para realizar a sua elevação.
Isso é ilustrado, em vocês, no nível de perturbações, eu diria, ao invés de acomodação, observadas pelos

seus cientistas e referentes aos elementos, justamente, ligados à eletricidade, ao magnetismo e à Luz.
É com isso que vocês serão confrontados exteriormente e Interiormente.

Em suma, isso pode ser resumido empregando as palavras do Grande Comandante: “vocês querem ser
borboleta?”

Mas se vocês quiserem ser borboleta, vocês não podem permanecer lagarta.
Mais uma vez, e como foi explicado por SRI AUROBINDO, não concebam isso como uma resignação, muito

pelo contrário, mas como uma vitória.
Pois o que vai querer se manter, em vocês, é a ilusão, através de um discurso por vezes amenizador, de

reações para se opor ao mal, de um discurso impregnado e pleno de amor nas palavras, para manter, custe o
que custar e valha o que valer, a ilusão.

Tentem, evidentemente, colocar-se além desse jogo Dual, não para resignar-se, mas, bem mais, para
manifestar, com ainda mais firmeza e Abandono, a sua Presença em meio à Luz Vibral.

Está aí então o que é para fazer, está aí então o que acontece agora.
Vocês vão participar do confinamento?

Vocês vão participar da liberação?
Do seu estado de ser, das suas ações, dos seus comportamentos, de cada um de vocês, irá decorrer a

realização da liberação.



***

O Conhecimento do Coração os convida para penetrar nos espaços de Vibração da sua própria Presença,
conferindo a Alegria, a Paz e Sat Chit Ananda.

Vocês irão observar, se este já não for o caso, que haverá, em vocês, momentos cada vez mais longos e
intensos, onde vocês irão viver o Fogo do Espírito, parecendo, por outro lado, desconectá-los desta ilusão.
Vai parecer para vocês, em certos momentos, não mais estar na ilusão e esse é efetivamente, e esse será

efetivamente o caso.
Quanto mais a Luz Vibral penetrar neste mundo, mais vocês irão viver isso.

Isso vai evitar de serem confrontados com o Fogo elétrico, com o Fogo nuclear da Dualidade.
Isso necessita também, no nível do seu mental, além mesmo da sua pacificação e do seu controle pelo

Supramental e pela Energia do Espírito, de acolher e de viver o que deram muitas Estrelas e aquele que virá
depois de mim, visando a Humildade, a Simplicidade, o Aqui e Agora, a Ética, a Integridade, realizados, da
melhor forma, pela Vibração de CRISTO, estritamente nada tendo a ver, é claro, com um Salvador exterior

vindo extraí-los da sua própria condição.
Aí está o que me foi pedido para explicar em relação ao Conhecimento, e a tudo que o opõe ao conhecimento

esotérico.
Se houver em vocês interrogações, agora, e em relação a isso, e exclusivamente em relação a isso, então eu

ali irei responder.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os quatro Pilares, Integridade, Ética, Atenção e Intenção?

A Atenção e a Intenção resultam, naturalmente, da sua capacidade para instalar-se em meio ao que foi
chamado de Aqui e Agora.

Isso é ilustrado, no nível da sua cabeça, pelos pontos de Vibração denominados IM e IS.

Isso não é um conceito moral ou social, mas, aí também, um estado Vibratório, ou seja, vocês podem discorrer
e elaborar, mentalmente, sobre tudo o que, para vocês, está relacionado com a Atenção e a Intenção.
É muito mais simples e eficaz, e vocês mesmos irão constatá-lo, de colocar em Vibração as estruturas

correspondentes ao nível das Estrelas, estes pontos, para que o cérebro se adapte à Vibração e os faça
penetrar, instantaneamente, no Aqui e Agora, além de qualquer esforço e de qualquer mentalização.

No que se refere à Ética e à Integridade, estas suas virtudes são também duas Vibrações existentes no nível
das Estrelas.

Dessa maneira, então, a percepção real da pressão ou da Vibração existente no nível do ponto OD e do ponto
AL, vão permitir-lhes, focando a sua Consciência nisso, aí também, viver a Ética e a Integridade, além dos

códigos morais e sociais.
Eu não vou, portanto, empregar palavras para definir o que é a Ética Interior e a Integridade Interior, mas esta

linguagem Vibratória.
Isso é chamado de Cruz da Redenção.

Assim, quando a percepção da Cruz da Redenção é instalada no nível da cabeça, quando ela é percebida, isso
vai lhes dar a capacidade, real, para serem Éticos, Íntegros e para estarem na Atenção e na Intenção.

A partir daquele momento, não há que manter, no sentido humano, uma Atenção ou uma Intenção ou uma
vigilância em relação à Ética e à Integridade, pois é a própria Vibração, pela sua ação no seu cérebro, que irá

induzir os comportamentos, o aspecto moral e social, diretamente oriundos do Interior e, portanto, do Coração.
A realização da Cruz da Redenção e a instalação do circuito ER / ER permitiram, então, a conscientização e a

manifestação do seu estado.



Será então muito fácil de saber se os seus atos, as suas decisões, os seus pensamentos, estarão sob a
influência dos quatro Pilares, ou não, pela própria percepção Vibratória.

Em suma, e retomando o que eu disse anteriormente, o ser humano, até agora, funcionou com o seu mental e
as suas emoções, com essas energias prânicas, com o Fogo elétrico.

Hoje, vocês aprendem, nesses tempos reduzidos, a funcionar pela Vibração e pela Inteligência da Luz.
Mas, para isso, mais uma vez, a Humildade, a Simplicidade e o desaparecimento da personalidade, deve ser

total.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Filhos do UM, eu lhes transmito o Amor e a Luz Dourada e certamente, até um dia, talvez.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article49fd.html

http://autresdimensions.info/pdf/JOPHIEL-31_mars_2011-article49fd.pdf
31 de março de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou o Arcanjo JOFIEL, Anjo da Luz Dourada e do Conhecimento.

Bem amados Filhos da Lei do Um, foi solicitado, em meio ao Conclave, para vir a vocês, pela Vibração e pelas
palavras, a fim de orientar a sua Consciência sobre uma série de elementos decorrendo do desdobramento da

Luz Vibral, permitindo-lhes viver essa Passagem do conhecimento ao Coração.

O fim da Ilusão Luciferiana e Arimânica, a Ressurreição de CRISTO, permite-lhes passar do conhecimento ao
Coração, significando assim (e como eu havia já introduzido durante os diferentes trabalhos nos quais eu

intervim por esse canal), a conclusão de um ciclo, permitindo-lhes sair desse conhecimento exterior que os
arrastou sempre mais para fora do seu Coração, da vivência do Coração. 

*** 

O conhecimento, qualquer que seja, em meio a este mundo, afasta-os, sistematicamente, da experiência.

O conhecimento é uma apropriação, uma compreensão resultante de um desejo, certamente de Luz por vezes,
mas que jamais satisfazem a Luz.

A Luz não pode ser um conhecimento exterior, mas pode apenas ser uma experiência e, como tal, pode
apenas ser uma experiência vivida pela própria Consciência e, de modo algum, um conhecimento dando-lhes a

Ilusão de ir para o Coração e de viver o Coração.

Assim, não podemos conhecer o Coração, podemos apenas vivê-lo.

Não podemos, dele, ter uma compreensão.

Podemos, dele, apenas ter uma experiência.

E a experiência do Coração, em meio à Vibração, quando das etapas levando-os à Ressurreição de CRISTO,
não se importa com todos os sistemas acumulados de conhecimento, mesmo no nível espiritual.

O conhecimento é próprio da separação.

O conhecimento é uma forma deturpada de fazer crer ao ser humano que ele vai para a Luz, através de um
aprendizado de uma série de regras, de uma apropriação e de uma compreensão que, em última análise,
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sempre será apenas a Ilusão da Luz e a sua projeção em um sistema Ilusório. 

*** 

O conhecimento perdeu o seu sentido etimológico de: nascer com, a partir do momento em que o
confinamento nasceu em meio a este mundo de carbono, contrariamente a outros mundos de carbono.

A busca da Luz, devido à sua perda, pôde exprimir-se apenas através de um campo de experimentação não
experimental, mas unicamente confrontando com a compreensão de uma série de leis, de uma série de

modelos, quaisquer que fossem, e tendo afastado sempre mais o ser da Verdade.

A verdade da Matriz não é a Verdade do Coração.

A verdade da Dualidade jamais será a Verdade da Unidade.

Viver o Coração é fazer a experiência, e nenhuma compreensão é necessária.

Isso é acessível a uma criança.

Isso é acessível a um animal, porque ele, justamente, não necessita de qualquer exteriorização, nem de
qualquer projeção, mas, bem mais, de uma reunificação no sentido da Vida, através da Vibração. 

*** 

O conhecimento dito exterior ou interior, mesmo esotérico, jamais será a vivência do Coração, ainda que muitos
ensinamentos, durante todos os tempos, tivessem proclamado em voz alta e clara que, através desse

conhecimento exterior (chamado também de via seca), vocês iriam se juntar ao Coração.

Jamais foi possível a alguém, através dessa projeção de conhecimento, através do intelecto, realizar a abertura
do Coração.

A busca do Si cessa assim que for interrompida, o que significa que o Si apenas pode ser encontrado no
Abandono à Luz.

A Unidade apenas pode ser alcançada quando há um Abandono da Dualidade e quando há um Abandono de
todo referencial exterior a uma compreensão, qualquer que seja.

Isso eu já abordei durante o ano de 2008 do seu tempo terrestre.

Hoje, nós podemos avançar mais, porque a Passagem do conhecimento ao Coração está ligada, de algum
modo, à abertura da última Porta e à Passagem dessa última Porta, permitindo-lhes, se tal for o seu estado de
Consciência e a sua Vibração, fazer a experiência do Coração, independentemente de qualquer sistema de

referência. 

*** 

A Unidade não pode se apoiar sobre qualquer Dualidade para Ser.

Justamente, é a cessação de todo conhecimento, a aceitação do desaparecimento de toda compreensão que
abre amplamente as Portas do Espírito, e jamais o inverso.

Assim, o que lhes foi expresso em meio ao desdobramento anterior lateral da Luz, passando pelos dois
espelhos se tornando transparentes (que são Áriman e Lúcifer), permite-lhes, então, transcendendo-os em
vocês, descobrir CRISTO, inteiramente, exprimi-Lo e fazer a experiência do Coração, o que eu chamaria de

Conhecimento final, mas que nada tem a ver com qualquer compreensão.

CRISTO, contrariamente aos ensinamentos e às virtudes denominadas teológicas, não pode ser
compreendido do exterior.

Ele pode apenas ser vivido no Interior.

Todo sistema que lhes falar de amor, qualquer que seja, todo sistema que lhes falar de uma arquitetura exterior
da Luz, jamais irá levá-los à Luz, mas unicamente ao que foi chamado de iniciação Luciferiana, que os conduz

ao poder Luciferiano, à visão falsificada e desviada, dando-lhes a Ilusão do Coração.



O Coração sempre será da ordem da experiência e não da ordem da compreensão.

O Coração sempre estará ligado à humildade, à simplicidade e às virtudes cardeais, que, estritamente, nada
têm a ver com qualquer compreensão.

Eu diria que, mesmo nesses tempos ultra reduzidos que lhes resta a percorrer na Dualidade, vocês não podem
penetrar o Reino dos Céus sem voltar a ser como uma Criança, ou seja, totalmente virgem de qualquer

conhecimento, de qualquer passado, de qualquer futuro.

A solução para a equação está no instante presente.

Ela jamais estará no passado, em qualquer sistema de conhecimento que tome sua referência em um sistema
exterior passado.

Ela jamais estará em um futuro e em quaisquer das suas projeções de um futuro melhor.

Quando o conjunto dos Arcanjos e dos intervenientes disse que a porta de saída era o Coração, eles faziam
apenas exprimir a única Verdade plausível do acesso à Unidade.

Mas o Coração é Vibração.

Ele não é um conceito, ele não é uma apropriação, ele não é uma virtude moral, mas ele é a Vibração que os
estabelece no Si.

Nesse espaço do Si, as forças opostas à Luz não podem, de modo algum, manifestar-se, ou seja, o Si vai se
expressar por um estado de Paz, por um estado de Alegria. 

*** 

Progressivamente e à medida que o Coração for penetrado, isso vai se manifestar, para a sua Consciência,
pelo quarto estado de Consciência, chamado de Turiya, que é a totalidade da manifestação do Coração

Vibratório na Dualidade, que os conduz a tornarem-se KI-RIS-TI, através dos quatro pilares que são a Ética, a
Integridade, a Humildade e a Simplicidade.

Fora dessas quatro virtudes, ligadas à Cruz da Redenção, vocês não podem revelar as virtudes mutáveis da
Luz.

Esse é um trabalho exclusivamente Vibratório, ligado ao Abandono à Luz, que não pode ser realizado em
qualquer conhecimento.

Assim, CRISTO vem chamá-los, e esse chamado vocês irão ouvir, mas Ele irá lhes pedir, também, para passar
a Porta Estreita, ou seja, para que se despojem de tudo o que pertence ao desejo, de tudo o que pertence à

personalidade e de tudo o que pertence ao conhecimento.

É essa morte de si mesmo que é chamada de Ressurreição.

Ninguém pode passar essa última Porta se não se Abandonar. 

*** 

Assim, viver o Coração e sair no Coração, ou seja, penetrar as esferas da Unidade, da Verdade, apenas pode
acontecer se vocês renunciarem a toda forma de posse.

Eu não falo, com isso, obviamente, além do que foi compreendido por muitos, de renunciar a possuir um
veículo, um automóvel, ou o que quer que seja mais.

A posse à qual é necessário renunciar é a apropriação ligada a algum poder e a alguma manifestação de
apropriação da Luz, de apropriação de um conhecimento, de apropriação do que quer que seja pertencente à

Dualidade.

Foi dito por CRISTO (e isso foi mal compreendido) que seria mais fácil para um camelo passar pelo buraco de
uma agulha do que para um rico entrar no reino dos Céus.

Qual era esse rico?



Esse rico não é aquele que possui dinheiro, mas é aquele que é possuído pelos seus conhecimentos, porque
o Coração não se possui, ele não se conquista, ele se estabelece e é vivido, justamente, pela ausência de

qualquer reivindicação.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente.

Esse é o papel da revelação da Luz Metatrônica, que os conduz a distanciar-se, justamente, e a ver claramente
as últimas zonas do fogo do ego, as últimas zonas do fogo de atrito existentes na Ilusão das posses, na Ilusão

Arimânica e Luciferiana. 

*** 

Dessa maneira, então, viver Cristo é Abandonar toda pretensão ao conhecimento, é voltar a ser, efetivamente,
como uma criança.

É nesse sentido que João escreveu, sob o ditado de CRISTO: «haverá muitos chamados, poucos
escolhidos».

Isso deve ser inscrito, contudo, em um processo de liberação total dessa humanidade, mas, por definição, o
escolhido é aquele que se junta, com toda liberdade, ao Corpo de Estado de Ser, enquanto o chamado é

aquele que compreendeu o apelo da Luz, mas que, de algum modo, desviou a Luz em proveito do ego, ou
seja, de Áriman e de Lúcifer e, portanto, do conhecimento.

Muitos, hoje, se apropriaram da Luz ao invés de se Abandonarem à Luz.

Como se expressa o Abandono à Luz?

Pelo Fogo do Coração, mas, sobretudo, pela bondade, pela gentileza, pelo amor, pela humildade e pela
simplicidade.

Tudo o que não é dado, é perdido.

O que não é dado se refere, obviamente, ao si, que não se doa inteiramente ao Si, ou seja, toda persistência
do eu, toda persistência do mim, toda persistência de uma identificação indo representar, na revelação da Luz

Vibral dentro de alguns dias, inteiramente, o principal obstáculo Interior para o estabelecimento na dimensão de
CRISTO. 

*** 

Assim, em nome do Conclave Arcangélico, eu deposito, em vocês, essa injunção, essa injunção de Liberdade,
chamando-os a liberar-se, inteiramente, de toda forma de conhecimento que os afasta do seu Coração, mesmo
se o que for chamado de ego, de consciência fragmentada, acreditar estar no Coração, ele mesmo, enquanto

ele não está.

Viver o Fogo do Coração e a revelação da Luz Metatrônica é a última Graça, a última Porta, aberta ao conjunto
da humanidade, para viver esse Abandono à Luz.

A Luz é, ela mesma, um Abandono e, portanto, uma doação de Si e, de modo algum, uma apropriação do que
quer que seja pertencente a esse mundo.

CRISTO dizia: «Deixe os mortos enterrar os mortos».

Vocês não podem estar vivos e mortos.

A Ressurreição é a Vida.

A Ilusão da matriz é a morte.

Vocês vão encontrar-se confrontados, uns e outros, com as suas últimas resistências, aquelas do ego, o qual
não quer se deixar morrer, inteiramente, e que, ao seu modo, vai jogar os últimos jogos da Ilusão, que se

manifestam, é claro, pela raiva, pelo medo e pelo apego.

Tudo o que não tem sido visto será visto, permitindo-lhes ver com lucidez.

É, portanto, essencial, voltar o seu olhar, aquele da Consciência, para a Visão do Coração e não mais para uma
visão desse mundo exterior que desaparece, o que lhes permite, pela Atenção e pela Intenção, não mais ser



identificados pelo que desaparece, mas, inteiramente, pelo que nasce, não em uma projeção futura, porque
aquilo de que falo é agora.

Esse agora se exprimindo, na sua densidade, em termos de dias.

Nesse evento específico, é claro, cada ser humano vai viver isso à sua maneira, ou não irá vivê-lo.

Daí irá decorrer, de maneira totalmente Vibratória, o que vocês vão criar como realidade.

De fato, vocês irão se tornar cocriadores da sua própria realidade e, para isso, é necessário que a consciência
seja iluminada, que ela veja claramente, ou seja, que ela saia de toda projeção, de todo desejo, de toda

assimilação a um papel, a um jogo, a uma função, qualquer que seja.

O Si não tem qualquer papel nem qualquer função nesse mundo.

O Coração não tem qualquer reivindicação nesse mundo, onde quer que vocês estejam.

O Coração é o estabelecimento na Paz, na Humildade, na Simplicidade, no respeito de toda a vida, sem
julgamento algum do que isso seja.

CRISTO dizia: «O mínimo julgamento irá fazê-los julgar vocês mesmos. O que os condena será apenas a sua
condenação».

É necessário ver claramente, mas ver claramente não quer dizer exprimir uma verdade exterior a vocês, porque
essa verdade exterior é apenas uma Ilusão.

A única Verdade é a Vibração do Coração, o seu estado de Unidade, de Samadhi ou, no mínimo, de Paz. 

*** 

Tudo o que se manifestar sob forma de ressonância que vem, de algum modo, confrontá-los - quer isso seja
nas circunstâncias dessa vida exterior, através de relações entre as pessoas, através de eventos geoclimáticos
que vocês irão viver - estará aí apenas para testar a sua capacidade para penetrar o Coração, para vivê-lo, para

sair de toda compreensão a fim de entrar no instante da vivência.

E cada um será, de algum modo, confrontado com isso.

O tempo não é mais para a confrontação, o tempo é para a criação e, por essa dinâmica de atrito final entre o
estabelecimento da Luz Vibral e a reação desse mundo, para vocês como para o conjunto desse mundo,

observar-se-á, de maneira imediata, a sua capacidade para criação ou, então, a sua capacidade para ilusão. 

*** 

Assim, portanto, o desdobramento da Luz Vibral, na totalidade, nesse corpo e nessa consciência, não está aí
para fazê-los reagir, ainda que muitas coisas na humanidade e muitas Consciências reajam.

Essa revelação está aí simplesmente para fazê-los aquiescer ao CRISTO e vocês não podem aquiescer ao
CRISTO enquanto virem algo como exterior a vocês.

Isso não é um ponto de vista, nem um conceito, nem uma ideia, mas, efetivamente, uma vivência Vibratória real
da Unidade.

Assim, portanto, alguns de vocês puderam experimentar o Estado de Ser ou a ação do Fogo do Coração, ou a
ação da Coroa Radiante da Cabeça, ou mesmo do sacro, propiciando instantes, momentos de Paz ou de

Alegria.

O que se revela, em vocês como sobre esse mundo, vem lhes lançar um último apelo para estabelecerem-se
pela eternidade na Paz e na Alegria, ou seja, no Si.

Enquanto existir (e isso vai tomar uma agudeza importante a partir da revelação da Luz Vibral, na totalidade)
uma veleidade de condenar o que quer que seja pertencente a esse mundo, mesmo na injustiça, isso vai

arrastá-los e afastá-los do Coração, porque esse é o objetivo de todo o resto egotista e de todo o resto de
personalidade no estabelecimento do Estado de Ser, aqui mesmo.

Assim, o Conclave Arcangélico pediu-me para atrair sua Atenção, sua Intenção sobre esse fato essencial
dessa transição: a Etereação da sua Consciência, o acesso à Unidade poderá acontecer, inteiramente, apenas



se vocês saírem, obviamente, inteiramente, da Dualidade, aqui mesmo.

Vocês portaram a Luz como Sementes de Estrelas.

Resta-lhes, agora, tornar-se, inteiramente, aqui mesmo, essa Estrela e essa Luz.

E vocês não podem aderir a qualquer Ilusão, sob pena de não serem capazes de ir para o Estado de Ser.

Isso não é uma advertência, mas, efetivamente, uma iluminação sobre o que será levado a atuar, em vocês,
como sobre tudo o que vocês vão observar e viver.

Somente o olhar, ou seja, o ponto de vista que vocês irão colocar no conjunto de elementos que vocês são
levados a viver, individual e coletivamente, vai permitir-lhes ou não aquiescer à Luz, acolher inteiramente

CRISTO e, portanto, transcender, definitivamente, as Portas da Dualidade. 

*** 

Mais uma vez, o conjunto da humanidade será, quer queira ou não, Liberado da Dualidade.

Mas algumas Consciências terão, como lhes foi dito, a Liberdade de prosseguir alguma forma de Dualidade,
mas sem a ruptura da alma e do Espírito.

Mas a densidade, a Vibração obtida, a cocriação consciente estabelecida pela própria consciência deles, não
irá lhes permitir liberar-se ou desengajar-se, se preferirem, inteiramente.

Essas consciências serão, portanto, portadoras, durante algum tempo, de uma dupla polaridade, que irá lhes
permitirá estabelecer-se, progressivamente, no Si.

Nada há a julgar, nem a condenar, nem a observar as Consciências exteriores a vocês mesmos, porque, assim
que vocês as considerarem como exteriores a vocês mesmos, vocês deixam a sua Unidade.

A Unidade é fonte de Alegria, é o Coração, é o conhecimento interior e não mais o conhecimento esotérico ou
exotérico desse mundo, mas o conhecimento íntimo da criação e da cocriação existente em meio ao Si e à

Unidade. 

*** 

Não será mais possível, a um dado momento, quando a Terra for passar para a última elevação, voltar atrás
para fazer o trabalho que não se faz agora.

Esse trabalho, entendam isso justamente como um Abandono total e apenas como uma ausência de vontade
da personalidade, denominada desde tanto tempo e desenvolvida desde tanto tempo, como Abandono total à

Luz.

Não há meia-verdade.

Há uma verdade pertencente a esse mundo, às suas leis, e há uma Verdade do Espírito.

O Espírito e a Luz não são desse mundo.

É o Espírito e a Luz que vêm iluminar esse mundo, a fim de que esse mundo torne-se a Luz em outra
Dimensão, e isso é agora.

Como lhes disse, desde agora mais de quatro meses, o Comandante, vocês estão nisso.

Não é amanhã, não é ontem, é agora. 

*** 

Deste modo, então, viver o Agora os leva a sair, permanentemente, do ontem e a sair, permanentemente, do
amanhã.

Não há outros meios de estabelecer-se na Turiya.



Vocês devem passar do barulho ao silêncio, da linguagem ao Verbo, do conhecimento ao Coração.

O desdobramento lateral da Luz (que vocês experimentaram ou que vão experimentar, no momento do impulso
final do Anjo METATRON ou agora, por antecipação) vai levá-los a perceber, concretamente, o que as minhas
palavras significam na consciência, bem além de qualquer compreensão, de qualquer apropriação intelectual

ou outra.

Viver a revelação da Luz, através das Vibrações nos Atalhos / nas Trilhas, através da Fusão das três Lareiras,
realiza a manifestação Consciente da Unidade na Dualidade, mas sem se servir da Dualidade.

Não há, tampouco, que efetuar um ato de rejeição da Dualidade ou de qualquer elemento existente na sua vida
dual.

Não é porque vocês irão se separar de tal pessoa ou de tal objeto que vocês vão encontrar a Luz.

É unicamente separando-se da sua personalidade, ou seja, da Ilusão do que vocês creem ser.

As circunstâncias exteriores não têm importância alguma, mas é preciso despojar-se, em Espírito, de tudo o
que é exterior.

Vocês não podem manter e manifestar um apego, qualquer que seja, de natureza individual ou coletiva, e viver
o desapego. 

*** 

Passar ao Coração e viver o Coração e a Unidade, responder ao apelo de CRISTO e ao impulso da revelação
da Luz é um ato consciente que deve acontecer com toda consciência e com todo Conhecimento Interior

Profundo, aquele do Coração.

Não existe qualquer marcador, como dizia IRMÃO K.

É preciso ousar lançar-se no vazio para passar do conhecido ao desconhecido.

Vocês nada poderão ter e manter no Coração, porque o Coração não é desse mundo, mesmo ele chegando
nesse mundo.

Ele vem, justamente, pôr fim a esse mundo.

A Passagem do conhecimento ao Coração está, vocês compreenderam, diretamente em ressonância com o
desdobramento lateral anterior da Luz.

É, portanto, depois da descompartimentagem da consciência, permitindo ver o jogo (eu) de todos os estágios
da consciência, que pode acontecer essa Reversão final, a Passagem dessa última Porta, aquela da sua

Ressurreição nas esferas da Eternidade.

Vocês não poderão manter qualquer fogo do ego penetrando o Fogo do Coração.

É o Abandono à Luz, é a Crucificação e é a Ressurreição.

Isso não pode ser apropriado, isso é uma doação total da personalidade ao Estado de Ser e isso se vive na
Vibração.

Não é uma decisão mental ou uma vontade pessoal que vai realizar isso. 

*** 

Os poucos dias que ainda os separam da próxima intervenção de MARIA, no próximo mês, são destinados a
fazê-los conscientizar-se disso e a realizá-lo, de maneira coletiva e individual.

O processo de Ascensão está, portanto, efetivamente encadeado e a Etereação está em curso.

Vocês verão cada vez mais sinais, não tanto exteriores, mas lembrem-se de que esses sinais devem tornar-se,
antes de tudo, Interiores e se expressar, em vocês, por uma Consciência diferente, desfragmentada, por um

estado de humor diferente, por uma Paz, por uma Alegria que não pode, evidentemente, impor-se por qualquer
circunstância de conforto exterior.



É nesse sentido que o Arcanjo URIEL os convidou a passar ao silêncio, porque, nos silêncios exteriores
encontra-se a Verdade do Interior e há momentos, como este, nos quais há, de algum modo, um apelo e uma

urgência para realizar o Coração, e não mais para fazer a experiência, por momentos, mas, sim, para ali se
estabelecer, na totalidade, e permanentemente. 

*** 

Essas poucas palavras vão lhes aparecer como uma realidade Vibratória, progressivamente e à medida da
revelação da Luz.

Há apenas que deixar a Vibração desabrochar.

Há apenas que se tornar essa Vibração, mudando de espectro de frequência.

Esse é um processo da última Reversão, que é totalmente natural e que se efetua pela Inteligência da própria
Luz.

A sua inteligência, a sua razão não lhes serão de auxílio algum, dado que ainda vão representar obstáculos para
viver o que tem que ser vivido.

Lembrem-se de que aonde vocês levarem a sua Atenção e a sua Intenção, ali irá se realizar a sua criação
consciente.

Lembrem-se de que os melhores lubrificantes, se pudermos empregar essa palavra, serão sempre a
Humildade e a Simplicidade, porque a Luz é Inteligente, mas ela é, sobretudo, simples e humilde.

Ela é doação total. 

*** 

Aí está o que eu tinha que lhes dar como Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento, referente a essa
revelação, preferencialmente nesses circuitos anteriores e laterais.

Se tivermos tempo, antes do alinhamento que eu vou acompanhar, em cada um de vocês, e se houver
questões, eu os escuto. 

*** 

Questão: quando se diz: «vocês serão julgados como vocês julgam», quem irá julgar?

O julgamento, no sentido final e primeiro do termo: ser-lhes-á feito exatamente segundo a sua fé e segundo a
sua Vibração.

Isso significa que, quando vocês levarem um olhar exterior sobre uma circunstância ou sobre um ser dotado de
consciência, e vocês julgarem esse ser, são vocês mesmos que julgam e que se julgam.

O que quer dizer que a medição que vocês aplicarem ao outro ser-lhes-á, estritamente, aplicada, mas por
ninguém mais além de vocês mesmos porque, aí também, vocês se tornam cocriadores e realizam a cocriação

consciente.

O que vocês condenam no exterior, vocês condenam no Interior de vocês.

Na Unidade e no Si não existe qualquer julgamento.

Pode haver reconhecimento, constatação, mas, em momento algum, julgamento.

O julgamento está ligado à separação, à Áriman e à Lúcifer.

Aquele que julga condena-se sozinho.

Essas palavras, que foram pronunciadas por CRISTO, vão lhes aparecer na simplicidade delas e, sobretudo,
na verdade delas, no que vocês terão que passar.



Ninguém mais além de vocês mesmos os julga, mas vocês se julgam a si mesmos à medida em que julgarem
o que vocês projetam no exterior de si mesmos. 

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

*** 

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Luz Dourada da Unidade e da
Paz esteja em ressonância, na sua Unidade.

Eu acompanho, dentro de alguns instantes, a partir de agora, o seu espaço de Alinhamento.

Até uma próxima vez.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1096

07 de julho de 2011
(Publicado em 08 de julho de 2011) 

***

Versão para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G. 

***

Transcrição e edição: Andrea Protzek e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ Abertura da última etapa: Obra no Branco ~

Eu sou JOFIEL, Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada.

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu venho completar, pela minha Presença e pela minha Vibração, ao
mesmo tempo, este espaço conduzido pelos Arcanjos URIEL, ANAEL e RAFAEL, mas, também, completar o

que lhes foi dado, em particular, por um dos Anciãos nomeado IRMÃO K, referente ao eixo Atração / Visão
(ndr: intervenção de 7 de julho de 2011), assim como à Liberdade e à Autonomia (ndr: intervenções de 31 de

outubro e de 6 de novembro) (*).
E desde pouco tempo, o que lhes foi dado por uma das Estrelas denominada Visão, NO EYES, com relação
ao conhecimento e a ressonância que podem se manifestar através do conhecimento ligado ao 3º olho e do

Conhecimento ligado ao Coração (ndr: intervenção de 20 de novembro de 2011) (*).
Uma série de elementos, que interveio durante esses três últimos anos do seu tempo terrestre (desde o ano da

minha intervenção, em 2008), levou-os, progressivamente, a conscientizar certo número de elementos.

***

Eu venho então, hoje, falar da última etapa da Obra alquímica da Transmutação Vibratória da humanidade,
denominada Obra no Branco (correspondendo, talvez, ao que alguns, ou até mesmo muitos de vocês

percebem, que isso seja em seus sonhos, em seus alinhamentos, nas experiências particulares), levando-os a
viver, ou a ver (pela Visão Etérea, pela Visão do Coração) a Luz Branca, a ali evoluir, a ali viver certo número de

coisas não habituais para a Consciência.

***

O que acontece é, evidentemente, a Ascensão, em meio à Luz Branca, além da Luz Dourada.
A Luz Dourada se inscreve nas franjas nomeadas, superiores, do astral, aí onde se encontra o conhecimento.

Conhecimento que está inscrito no mental.
Naturalmente, o ser humano encarnado tende a querer chamar de conhecimento espiritual o que ele leu, mais

do que o que ele vivenciou.
Dessa maneira, vocês passaram da crença (através do que se deixou-se viver), à experiência.

A Passagem da crença à experiência descondicionou-os de certo número de ilusões, de algumas adesões a
coisas não vivenciadas.

O conhecimento permanece e irá permanecer, eternamente, neste mundo (mesmo se ele atingir o seu fim, nos

JOFIEL - 10 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-_cu7--s0yY4/UZD-D4VC5mI/AAAAAAAAB1k/AbByQC0ZJQc/s1600/000+Jofiel+-+10.12.2011'.jpg


O conhecimento permanece e irá permanecer, eternamente, neste mundo (mesmo se ele atingir o seu fim, nos
mundos dissociados), como pertencente à ilusão, consistindo em fazer crer que, conhecendo as leis da alma,

vocês iriam liberar-se e aceder à Luz.

***

A Luz Branca não é a Luz Dourada.
A Luz Dourada é uma franja de interferências (assim nomeada pelo Bem Amado João) onde estão

estabelecidas algumas consciências que pensam ter vivenciado a Liberação.
Evidentemente, essas consciências são apenas uma ilusão a mais no caminho espiritual.

Hoje, através da vivência que é a sua, nós podemos dizer-lhes que tudo o que não é vivenciado, é apenas
Ilusão.

Que tudo o que não é experimentado, e somente acreditado, não os leva estritamente nada no processo do
acesso à Luz.

A Luz Vibral não é conhecimento, ela não é algo que seja aprendido, ela não é algo que se aplica a este
mundo, mas que se aplica mais e se aplica, unicamente, no mundo da Luz.

***

Viver o Si, ou viver a Unidade (como isso lhes foi explicado e tal como vocês o vivem, de maneira mais ou
menos constante), prova e demonstra para vocês que nada há a estabelecer, em meio à ilusão, mas, sim,

justamente, que se extrair, na totalidade, de toda ilusão, de toda crença e de toda adesão a um dogma,
qualquer que seja, a uma religião, qualquer que seja, mesmo aquela que vocês nomeiam ‘nova era’.

***

A Verdade da Consciência é Una e ela é indissolúvel de sua não-limitação, de sua não-localização, de seu não-
pertencimento a um corpo ou a um mundo, mas, sim, quando ela está estabelecida em meio à Verdade da

Consciência, ela mesma infinita, denominada A FONTE.
Assim, então, viver a Unidade é realizar e conscientizar, no que vocês são, que vocês são a totalidade dos

Mundos, a totalidade dos Universos e a totalidade das Dimensões.
Não há criador exterior.

Há, simplesmente, experiências e alguns Mestres geneticistas (por exemplo, de forma humanoide ou
delfinoide) tendo criado as estruturas de vida, que foram apenas suportes da Consciência, mas, em nenhum

caso, confinamentos da Consciência.

***

A Consciência é Livre, ela os convida, hoje, a tornar-se de novo a Liberdade, a mais total, a mais absoluta, a fim
de não mais ser condicionada, nem confinada, nem limitada pelo que quer que seja.

O conhecimento, no sentido em que o ser humano o entende (principalmente nos mundos espirituais), é uma
ilusão a mais que os afasta da Unidade e da Verdade.

Enquanto vocês estiverem condicionados por qualquer ilusão, mesmo uma crença, no que quer que seja, que
vocês tenham vivenciado, vocês ficam submissos à própria ilusão que vocês produziram e criaram.

***

Hoje, nos tempos finais que vocês estão prestes a viver, nesse tempo deste mundo, vocês conscientizam
(pela experiência e pela própria vivência) que vocês são Seres Ilimitados, levando-os a reconsiderar o papel da

limitação, levando-os a reconsiderar o conjunto de suas crenças, oriundas de leituras ou mesmo de
compreensões, aplicáveis neste mundo.

Nós lhes explicamos (e nós esperamos que vocês tenham vivenciado) que as leis deste mundo não são as
Leis da Luz e que jamais a Luz participa de qualquer limitação, de qualquer limitação da Consciência.

A Consciência é perfeita, por toda Eternidade.
Ela não é suportada ou dependente de um tempo.
Ela não é suportada ou dependente de um espaço.

Ela evolui livremente.
Ela não está localizada em um corpo, ela não está localizada em um espaço, ela não está localizada em um

tempo.



***

O Conhecimento, aquele do Coração, nada tem a ver com um conhecimento, no sentido espiritual.
Ele não é as leis esotéricas.

Ele é, simplesmente, a experiência do Si, a experiência da Unidade.
Assim, hoje, através das suas experiências e da sua vivência (e se esse ainda não for o caso), nós os

convidamos, mais do que nunca, a afastar-se de todo ensinamento (porque vocês são seu próprio
ensinamento) através da experiência da sua vivência, através da experiência da Luz Branca.

Todo o resto é apenas estratos intermediários onde apenas se manifesta uma vontade de aceder a algo que é
inacessível no nível desses planos.

Assim tem sido muitas ilusões, construídas durante esse vigésimo século, visando afastar o homem e a
humanidade, cada vez mais, de sua Liberdade.

Existia (e ainda existe, por muito pouco tempo) um plano deliberado visando escravizar a humanidade, levando-
a a não ser mais livre e a ficar submissa às leis ‘novas’ que são, elas também, leis de confinamento.

Essas leis são leis matriciais.
Elas foram, talvez, chamadas de leis da alma: um conjunto de conceitos estruturados e organizados.

Ao passo que vocês sabem, pertinentemente (e por vivê-lo, para alguns), que a Liberdade e a Unidade não têm
o que fazer de qualquer organização, não têm o que fazer de qualquer estruturação.

A Luz é Livre.
Ela é Unidade e Verdade, ela jamais irá se acomodar em uma organização, em uma estruturação.

***

Vocês são Espíritos, eternos, criados, por toda Eternidade, Livres e infinitamente Livres.
Como o que é perfeito, como um Ser que é Livre, deveria ter que reencontrar uma Liberdade que é a sua

própria Essência?
Deste modo, é-lhes solicitado, pela experiência da sua Consciência, afastar-se, agora, da maneira a mais

formal, de todo conhecimento distanciando-os, de alguma forma, do Espírito.

***

O Espírito é Unidade.
O Espírito é Verdade.

O Amor é Alegria.
O Espírito é Alegria e Amor.

Não existe qualquer suporte, doravante (pela instalação da Luz Branca em meio ao manto terrestre, pela
realização da Fusão dos Éteres em suas estruturas do corpo de desejo como do Corpo de Estado de Ser),

para ser enganado seja pelo que for pertencente à ilusão.
A Luz irá liberá-los, isso foi anunciado.

O conjunto do que estava escondido ser-lhes-á revelado e desvendado, não do exterior, mas pela própria
vivência da sua Consciência.

Dessa maneira, o impulso final da Luz, realizado desde a abertura da Porta posterior KI-RIS-TI, leva-os a
confrontar-se com vocês mesmos, em seus últimos entrincheiramentos, em seus últimos apegos, e,

sobretudo, frente às suas últimas ilusões.

***

Nós sempre lhes dissemos, uns e outros (Arcanjos, como Anciãos, como Estrelas), que a Luz é simples, que
ela não tem o que fazer das construções intelectuais e espirituais.

A Luz é Consciência, ela é Unidade e Verdade, ela não tem que ser apoiada nem provada pelo que quer que
seja senão pela sua própria experiência.

Não existe mais, agora, caminho a considerar.
Não existe mais caminho porque vocês são o Caminho, o objetivo, o início e o fim da experiência.

Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.
A revelação final da Luz Branca vai consistir em se tornar de novo Ilimitado.

Mesmo se, em meio à sua Consciência, existir uma necessidade oriunda de uma estruturação específica do



seu corpo de desejo, levando a manifestar uma estrutura de carbono, vocês não serão mais submissos a
qualquer conhecimento exterior.

Vocês não serão mais submissos a qualquer limitação mental, emocional, física, espiritual ou psicológica.
O que está chegando, como todos nós lhes enunciamos, é a Liberdade mais absoluta da Consciência que não

tem que ser limitada pelo que quer que seja ou por quem quer que seja.
A Autonomia e a Liberdade (de que lhes falava IRMÃO K, há alguns meses) consistem na liberação do eixo

Atração / Visão (ou luz alterada) afastando-os da Visão Etérea, da Visão do Coração, que não tem o que fazer
do órgão sensorial que é o olho ou do 3º olho.

O 3º olho é uma ilusão que foi colocada no caminho da humanidade para impedi-los de abrir o Coração de
vocês.

***

Renunciem a todo poder, renunciem a toda submissão, renunciem a todo compromisso e vocês serão,
definitivamente, Livres.

Esse é o Apelo do Conclave Arcangélico (pela minha voz, enquanto Arcanjo do Conhecimento e da Luz
Dourada) para libertarem-se, integralmente, de todo sistema de servidão.

Vocês são Consciências e Espíritos Livres, criados, por toda Eternidade, perfeitos, restando-lhes manifestar a
Perfeição.

A Perfeição da Luz não tem o que fazer das leis do confinamento.
A Perfeição da Luz não tem o que fazer das leis da matriz, não tem o que fazer das leis do seu corpo de

desejo, das suas projeções, quaisquer que elas sejam.

***

Portanto, pela minha voz, o conjunto do Conclave Arcangélico convida-os a liberarem-se, de maneira definitiva,
de tudo o que cria obstáculos (em vocês, no nível espiritual como psicológico), que os confrontam com um

objetivo de não receber a Luz.
A Unidade é um estado de Vibração da Consciência onde está onipresente a Alegria, a Paz, a Graça e ao Fogo

do Coração.
Todo o resto é apenas um confinamento, em meio de compartimentagens, em meio a sistemas, cuja única

utilidade é afastá-los do seu Coração, da sua Verdade.

***

Não é mais tempo para serem ambíguos com toda forma de conhecimento.
É, agora, realmente, tempo (nesses tempos individuais que vocês vivem, que os confinam e que os levam a

viver o tempo coletivo da liberação da Terra) de não mais estar sujeito ou submisso a qualquer conhecimento.
Porque todo conhecimento os afasta da Verdade.

Porque todo conhecimento os afasta da Beleza e, sobretudo, da sua Liberdade.
 A única existência que deve importar a vocês é, simplesmente, a sua, não no nível do ego, mas, bem mais, no

nível do Coração, do Estado de Ser.
Todo resto seguir-se-á.

A partir do momento em que a sua Irradiação se estabelecer, de maneira cada vez mais permanente, em
meio ao Coração, em meio à Verdade, à Beleza, cada vez mais vocês irão Irradiar o Amor da Liberdade, a

Liberdade do Amor, para o conjunto das Consciências presentes sobre a Terra.

***

Chegou o momento de viver o fim de todo conhecimento projetado, de toda lei esotérica, qualquer que seja.
Os mecanismos de pensamento, mesmo do que foi denominado “anais Akáshicos” (presenças da sua

memória de vida, neste universo), é apenas uma falsificação da vida porque a verdadeira vida é Livre e não
depende de contingências, nem de erros que apenas existem na ilusão.

O Espírito não pode conhecer o erro.
O Espírito não pode conhecer o peso.

O Espírito é Liberdade e isso é a sua Essência e a sua Natureza.

***



Sejam Alegres.
Sejam a Alegria.
Sejam a Vida.

Sejam a Liberdade.
Sejam o Amor.

E, para isso, é-lhes preciso, irremediavelmente, instalar-se na Simplicidade, no Caminho da Infância.
Tornar-se de novo como uma Criança, não é uma palavra em vão.

Tornar-se de novo Transparente à Luz é não mais barrar a Luz, não mais utilizar a Luz para outra coisa senão
para ser a Luz.

Não mais projetar a Luz em alguma intenção, mas se estabelecer na Comunhão, na Fusão, e muito mais na
Dissolução da Consciência em meio à Luz Branca.
Nós os convidamos a isso, se tal for o seu futuro.

***

Não há mais obstáculo, doravante, para o estabelecimento da sua Consciência, de maneira quase definitiva, em
meio à Unidade.

Então, nós lhes pedimos para romper tudo o que pode se opor à Luz, à Alegria, à Liberdade.
Vocês nada têm que buscar porque vocês são a Verdade, o Caminho, a Vida.

Resta-lhes, apenas, atualizar isso em meio à sua Vibração, ao seu Coração, à sua Presença e à sua
Consciência.

Vocês são Seres de Luz, vocês não são nada mais do que Seres de Luz.
A Consciência é Luz.

Não existe inconsciência, não existe mais consciência limitada, não existem mais regras de confinamento,
neste mundo.

Portanto, a Liberação deste mundo termina, ela lhes permite serem vocês mesmos (o que vocês São, de toda
Eternidade), não mais sujeitos a qualquer densidade, a qualquer regra.

O Supramental investe o conjunto da Consciência individual e coletiva, permitindo-lhes viver a dissolução, em
meio à Luz Branca, onde vocês não desaparecem, mas, onde, pelo contrário, vocês penetram, em cheio, as

esferas da Eternidade, da Alegria Eterna e da Felicidade absoluta.
Dessa maneira, então, não busquem pôr fim ao que quer que seja deste mundo porque ele vê o seu fim, pela

dissolução na Luz Branca, chegar a grandes passos.
Vocês nada têm que temer porque vocês são Seres da Eternidade.

Não existe outro fim senão aquele da ilusão.
Não existe outro fim senão aquele das crenças.

É tempo de viver, e eu diria mesmo de reviver, nas esferas da Beleza, nas esferas da Eternidade.

***

Vocês são os Amados do UM, vocês são aqueles que acompanharam este mundo, até este instante.
Vocês são os Semeadores e os Ancoradores de Luz e vocês são, também (devido às aproximações

dimensionais em curso), aqueles que trabalham para a Liberação deste mundo, não por qualquer vontade, não
por qualquer ilusão, não por qualquer projeção, mas, sim, pelo estabelecimento da sua Consciência, no Fogo

do Coração, na Verdade da Vibração e da Liberdade.

***

Assim, eu, Arcanjo JOFIEL, abro, a partir deste instante e deste dia, a Abertura da última etapa sucedendo a
Fusão dos Éteres, fazendo-os realizar a Obra no Branco.

A Obra no Branco é, hoje, o que vocês têm que viver, ver com o Coração, viver no Coração, ver com o Éter e
pelo Éter: não mais estar submisso aos sentidos ou aos desejos, mas, sim, realmente, afirmar e ser a

Felicidade absoluta porque é o que vocês são, além de toda aparência, além de toda resistência e além de
todo apego.

Resta-lhes concluir o tempo, que é definido pela Terra, estando lúcidos e conscientes do seu estado de Ser: a
cada dia, a cada instante, ser-lhes-á dada oportunidade, por vocês mesmo, para viver, ainda mais, na

Consciência Ilimitada.
Vocês estarão sempre presentes no Interior desse corpo, mas, cada vez mais, vocês irão constatar que vocês



não são este corpo, que vocês não são este mundo, mas que vocês são a pura Joia Eterna da Criação.
Que não há salvador exterior, mas que vocês são o seu próprio salvador.

Que não há Fonte exterior, que vocês são sua própria Fonte, bem além da falsificação daquele que se nomeou
Deus [o demiurgo].

***

Vão além daqueles que se proclamam seus Mestres, vão além daqueles que pretendem mostrar-lhes a Luz
porque, vocês sozinhos, podem se mostrar a vocês mesmos.

É a isso que vocês são chamados, agora: à sua Liberdade, porque vocês são, ainda uma vez, Seres de
Liberdade.

O tempo da escravidão está completamente terminado.
O tempo das ilusões foi, também, concluído.

Resta-lhes, simplesmente, Ser.
Não busquem mais se desfazer do que quer que seja, em vocês.

Estejam cada vez mais no Abandono à Luz e vocês irão viver a sua Ressurreição em meio à Luz.
Estejam, cada vez mais, na renúncia e, então, vocês irão encontrar a Luz da Eternidade, porque ela é a sua

Essência, a sua natureza.
Não há mais distância, real, suposta, fictícia, entre vocês e o que vocês São, na Eternidade.

***

O trabalho realizado, mesmo ele necessitando da aprovação da Terra para a sua finalização, vê, hoje, a sua
Consciência individual penetrar, com toda lucidez, os espaços de Transparência ligados à sua Dimensão de

Filho Ardente do Sol.
Qualquer que seja a sua origem Dimensional, qualquer que seja a sua origem Estelar, o importante permanece
e irá permanecer, para sempre, o que vocês são: uma Consciência Livre, Liberada, que não tem mais que se

submeter ao confinamento, de maneira alguma.
Resta-lhes acompanhar a Terra nos seus momentos finais.

***

Cada um de vocês será levado pela própria Vibração, ao lugar específico que é o seu, para viver o que é para
viver, no processo de Ascensão da Terra.

Vocês não têm que aguardar um tempo posterior.
Vocês não têm que aguardar uma data.

Vocês devem, agora, ir além da esperança a fim de Ser, na totalidade, a Verdade do que vocês são, ou seja, a
Alegria Eterna da Consciência.

***

Vocês são Espíritos de Liberdade, Espíritos de Verdade.
Todos os tormentos existentes em meio à aparência, em meio ao parecer, e em meio ao ter, afastam-se de

vocês, de hoje em diante, se vocês aceitarem, na totalidade, a bênção da Luz Branca, a ação da Graça da Luz
Branca, em meio à sua Consciência.

***

Há então, apenas, doravante, que acolher.
Nada mais há a fazer, nada mais há a explicar, nada mais há a compreender.

A partir do momento em que vocês renunciarem a toda compreensão, a partir do momento em que vocês
renunciarem a toda identificação, a toda posse, então, a Luz Branca pode investi-los, na totalidade, deixando-se

viver a Verdade terminal e final do seu Ser que é apenas o início da Verdadeira Vida.

***



Assim, Eu, Arcanjo JOFIEL, da Luz Dourada e do Conhecimento, venho, neste Espaço e neste Instante,
revelar, em vocês e sobre esta Terra, pela Graça d'A FONTE, a Vibração da Liberdade.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amada Luz, eu nada tenho a acrescentar.
Em um próximo dia, os Anciãos e as Estrelas (portadores da Vibração humana, pela sua encarnação anterior)
serão mais capazes de se comunicar, com vocês, em termos mais humanos, em termos mais acessíveis, e

além de todo mental, pela Vibração.

***

Lembrem-se de que, desde algumas semanas, nós, Arcanjos, nós dissemos que nós nos tínhamos à beira da
sua Dimensão.

Nós estamos, agora (seja pelo Canal Mariano, seja pelo Fogo do Coração) na sua Dimensão, ou seja, em
vocês.

Então, juntos, vivamos a Comunhão da liberação, em meio à Luz Branca.
Eu sou JOFIEL, Arcanjo.

... Efusão Vibratória ...

***

Estejam Livres, porque vocês o são.

... Efusão Vibratória ...

***

Em nome dos Quatro Arcanjos (ndr: JOFIEL, RAFAEL, URIEL, ANAEL), que a Vibração acompanhe vocês,
que a Liberdade seja a sua Morada.

Até mais tarde.

************

(*) – Mensagens do IRMÃO K
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
*

(**) – NO EYES (20.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-20-de-novembro-de-2011-
autresdimensions

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1303

10 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-20-de-novembro-de-2011-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1303
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011


(Publicado em 11 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Áudio em Francês

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.
Filhos do UM, eu rendo Graças ao seu Ser.

Eu rendo Graças ao que É.
Eu intervim, longamente, antes das Núpcias Celestes, a fim de situar o lugar do Conhecimento em meio ao que

vocês São.

***

Hoje, a Onda da Vida e o fim do Conclave Arcangélico levam-nos, se tal for a sua Vibração, a superar e a
transcender todo conhecimento.

Porque o conhecimento, desse lado onde vocês estão, é apenas ignorância para aquele que É na Eternidade.
O conhecimento, no sentido mesmo espiritual, afasta-os do Absoluto.

Como foi dito por aqueles que desposaram o CRISTO, em todas as épocas: “se vocês têm o conhecimento
de todos os mistérios, de todas suas vidas, o conhecimento, até mesmo, da Luz, vocês nada são”.

Na realidade, o conhecimento é projeção e percepção do que não pode ser apreendido, nem vivenciado.

***

O conhecimento apenas reflete a falta do Absoluto, que vocês ignoram.
As condições da Terra, deste sistema solar, de quem vocês são, atualmente, são propícias ao Ser, além de

todo ser.
A partir do momento em que cessa o conhecimento, vocês apreendem-se, no Absoluto, de que vocês são o

Conhecimento e de que vocês não podem ter qualquer conhecimento.

***

O verdadeiro Conhecimento é a ignorância do seu próprio estado, do seu próprio saber, do seu próprio campo
de percepções e de Consciência.

O conhecimento é resistência porque ele os afasta, por diversos mecanismos (sejam visuais, sensoriais,
extrassensoriais, mesmo em meio à Visão do Coração), para ser outra coisa que o Absoluto.

O que chega a nós todos, através de apelos específicos (como a grelha planetária, a Fusão dos Éteres, a
irrupção na Luz Branca), são a recordação e a lembrança do seu Absoluto Eterno.

Vocês são Amor.
Nada mais que disso.

Sua Vibrância, depois dos Sons dos Arcanjos e depois da propagação da Onda da Vida (estimulando o seu
Éter em meio ao Canal), irá chamá-los a uma posição e a um posicionamento: ou num estado, ou noutro,

segundo uma origem estelar, Dimensional.
Alguns de vocês (de nós) irão fazer a escolha, então, da não escolha, a fim de viver a permanência do Ilimitado.

Sem julgamento, nem de vocês mesmos, nem de qualquer outro (não existindo qualquer parte, aliás).

JOPHIEL - 03-03-2012 - AUTRES DIMENSIONS

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/video/xp8hy9_jophiel-03-03-2012_webcam
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Simplesmente, o Reencontro com a Eternidade irá criar (ou descriar) a sua Eternidade.

***

O Caminho da Infância é aquele da ignorância, que é verdadeiro Conhecimento e não conhecimento projetado,
através dos sentidos ou através da ferramenta mental, aplicável ao mundo onde vocês estão.

A Luz dourada é apenas o reflexo de uma parcela da Luz branca.
Toda forma, toda cor, toda luz, apenas existe porque ela é fragmentada.

O Reencontro que é para viver em meio à Onda da Vida, requer uma resposta e uma ressonância.
Mesmo se, no momento, vocês não vivem o que nós, Arcanjos, lhes dissemos, a Vibração e a quintessência

de que falamos irá se revelar, em vocês, no momento oportuno e adequado.
O tempo que se abriu, além de todo tempo, sobre esta Terra e em vocês, é, realmente, o tempo do Ilimitado e

da Eternidade.
Vocês são muito mais do que tudo o que vocês possam supor ou imaginar porque, em última análise, há

apenas o Último.
Porque, como consequência, há apenas a Eternidade que sempre foi, que é e que será, o que quer que vocês

façam (ou não façam), experimentem (ou não experimentem.
Porque o que vive a experiência do limitado (este corpo, esta vida) não é, na realidade, senão o afastamento da

Verdade.

***

Chega um momento que lhes é proposto, hoje, sobre esta Terra, aquele do Reencontro do limitado com o
Ilimitado.

Esse momento é o momento do Reconhecimento de que todo conhecimento é apenas ignorância e de que o
Conhecimento é o seu estado.

Sendo seu estado e sua condição, vocês não podem projetá-lo, nem mesmo vê-lo.
Porque, naquele momento, ele se torna ignorância dele mesmo.

Retenham a Onda.
A Onda da Vida.

Retenham-na deixando-a fluir.
A partir desse momento, vocês irão se tornar o que vocês, jamais, cessaram de ser: a Verdade.

Porque, em última análise, no Absoluto, não há nem pensamento, nem Consciência, nem pessoa, nem Arcanjo,
nem Dimensão.

 Essa é a ordem das experiências.
O seu estado, que é o nosso estado, é a Absoluta Felicidade, a Absoluta Eternidade do Ilimitado.

Vocês são o conhecimento?
Vocês são a ignorância?

Vocês são alguma separação, alguma divisão?
Vocês são isso?

***

Vocês são o Amor.
Dizê-lo é, já, sair disso.

Resta-lhes (onde vocês estiverem, a quem vocês estiverem identificados) permanecer tranquilos, permanecer
na Paz.

A partir deste instante, o Absoluto será e vocês não serão mais outra coisa senão isso.
Isso não requer, de vocês, qualquer ação, qualquer estado.

Lembrem-se de que vocês não podem desejá-lo, nem mesmo criá-lo, nem mesmo considerá-lo.
Porque isso é desde toda Eternidade.

Cada um irá vivê-lo ou não, que ele seja temido ou não.
Porque esta Promessa (e este Juramento) é a própria evidência.

Não há eu, não há Si que se mantenham.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são Amor Verdade.
E isso se situa fora de todo conhecimento.



***

Eu sou o Arcanjo JOFIEL.
Nós, Arcanjos, exprimimos, neste dia do fim do Conclave, a Orientação (além das palavras pronunciadas)

restituindo-os à Verdade.
Nós somos apenas o Canto da sua Eternidade, aquele que está além da sua Presença, em algum lugar.

Vão em Paz.
Vão tranquilos.

Eu sou o Arcanjo JOFIEL e eu estabeleço o que É: a Paz e a Tranquilidade.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

JOPHIEL_03-03-2012 por autresdimensions
************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1364

03 de março de 2012
(Publicado em 04 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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