
2011-04-01-Irmão_K-A Liberdade  3

2011-07-03-Irmão_K-Indo para o Desconhecido  10

2011-07-05-Irmão_K-Eixo Posterior Central  23

2011-07-06-Irmão_K-Eixo Anterior Lateral Esquerdo  32

2011-07-07-Irmão_K-Eixo Anterior Lateral Direito  46

2011-07-09-Irmão_K-Eixo Posterior Lateral Direito  56

2011-07-10-Irmão_K-Triângulo Sagrado_HIC, NUNC e Repu  65

2011-07-15-Irmão_K-Perguntas e Respostas  75

2011-08-04-Irmão_K-Do conhecido ao Desconhecido-Preâm  83

2011-08-06-Irmão_K-O amor Humano de o Amor Cristo  90

2011-08-08-Irmão_K-A vida da personalidade  102

2011-08-20-Irmão_K-Abandono Final  112

2011-08-22-p1-Irmão_K-Aqui e Clareza  121

2011-08-22-p2-Irmão_K-Aqui e Clareza  129

2011-08-24-Irmão_K-Elementos de reflexão  134

2011-09-12-Irmão_K-O Desafio do momento atual  146

2011-09-15-Irmão_K-A Humildade  158

2011-10-26-Irmão_K-Liberar o Amor para ser Livre  171

2011-11-05-Irmão_K-Elementos adicionais  182

2011-11-13-Irmão_K-A Verdade  193

2011-11-19-Irmão_K-A Transparência e sua metalógica  205

2011-11-27-Irmão_K-Liberdade e Espírito  214

2011-12-03-Irmão_K-O amor pessoal e o Amor Vibral  224

2011-12-11-Irmão_K-Ir para a Essência  236

2012-02-18-Irmão_K-A Responsabilidade  242

2012-03-17-Irmão_K-O que vocês São  250

2012-03-31-Irmão_K-Andrógino Primordial  259

2012-04-10-Irmão_K-Percepção e não Percepção  266

2012-04-14-Irmão_K-Urgência Absoluta_Silêncio  272

2012-05-09-Irmão_K-A Nova Verdade  282



2012-05-18-Irmão_K-A Preparação Final  291

2012-06-07-Irmão_K-A Transparência  303

2012-07-01-Irmão_K-Estado de Paz  313

2012-07-20-Irmão_K-A não Percepção  322

2012-08-20-Irmão_K-Derrocada ao sistema de predação orga  332

2012-08-24-Irmão_K-Perguntas e Respostas  339

2012-08-29-Irmão_K-Estratégia e Abandono  349

2012-08-31-Irmão_K-Simplesmente Observar  360

2012-09-02-Irmão_K-O Apego ao Si  366

2012-09-19-Irmão_K-Ser Amor  378

2012-10-04-Irmão_K-Quando o Coração fala  382

2012-10-16-Irmão_K-Maturidade Espiritual  389

2012-10-29-Irmão_K-A Liberdade  403

2012-11-10-Irmão_K-Perguntas e Respostas  413

2012-11-24-Irmão_K_Dinâmica da Consciência  423



~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110401_-_FRERE_... 

Irmãos e Irmãs, bom dia.
Eu sou o Irmão, Irmão K, se quiserem.

O que eu sou não importa.
O que eu fui, não importa.

Unicamente importam as poucas palavras que eu vou desenvolver durante a minha primeira vinda.

E, do que eu gostaria de falar-lhes, é da Liberdade.
Essa palavra, o que ela veicula no Interior do que constitui o ser humano, é profundamente diferente segundo cada ser humano.

***

Por vezes, a Liberdade pode ser definida como um sentimento de poder agir à vontade.
Para outros, a Liberdade será não depender nem do tempo, nem de uma autoridade exterior.

Alguns concebem a Liberdade como a capacidade para exprimir o que desejam exprimir por uma arte.

Em resumo, podemos dizer que existem tantas liberdades diferentes como seres humanos.
Mas, em última análise e fundamentalmente, o ser humano é livre?

E de qual Liberdade falamos?
Qual Liberdade é vivida?

Vocês são livres para ir para o que vocês veem?
Vocês são livres para estar aqui e em outros lugares?

Vocês são livres ou vocês estão acorrentados?

A Liberdade, depois de tudo, é apenas um conceito que vai se aplicar, segundo os seus desejos, as suas próprias percepções.
A Liberdade da qual venho falar não está contaminada de nada de tudo isso.

***

De fato, eu gostaria de falar da Liberdade onde não existe qualquer condicionamento, uma Liberdade onde prevalece a experiência da
Consciência pura, liberada.

A Liberdade de que falo é, obviamente, a Liberdade do Espírito.

Ora, o espírito humano não é livre.
O que se apresenta a vocês, desde algum tempo, na superfície desta Terra, com uma acuidade sempre maior, é o acesso a espaços

de Liberdade reais, mas, contudo, limitados, pela sua própria presença em um corpo.

IRMÃO K – 1º de abril de 2011
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Então, alguns seres vão falar-lhes de Liberação, de Ressurreição, de Coração.
Em última análise, eu gostaria de lhes apresentar as coisas de outro modo, mas é totalmente complementar.

Não é oposta, mas é simplesmente uma iluminação nova que gostaria de trazer a vocês, com relação à Liberdade.

No final, a questão que vocês devem se colocar, a fim de definir o que é a Liberdade espiritual, é colocarem-se a questão da sua
própria Liberdade.

Vocês são livres?
Vocês são livres para estar aqui ou estar em outros lugares?
Vocês são livres para ir para o Ilimitado e viver o Ilimitado?

Vocês são livres de qualquer condicionamento, de qualquer Crença, de qualquer apego?

De fato, a Liberdade pode se definir apenas com uma capacidade, bem real, para escapar a qualquer condicionamento e a qualquer
Crença.

***

O mundo que nós percorremos, uns e outros, e que vocês percorrem ainda, é um mundo onde são veiculadas Crenças cuja
particularidade é compartimentar e fechar.

E é apenas nesses espaços de confinamentos que se pode experimentar uma Liberdade que é, ela mesma, compartimentada e
condicionada.

Em qual momento o ser humano é livre?
Eu teria tendência a dizer-lhes, como eu dizia na minha vida, quase nunca, porque, mesmo quando a Consciência é capaz de

experimentar estados fora do comum, espaços de liberdade não condicionados por uma forma, assim que a experiência é vivida, há
retorno a um condicionamento, ainda que apenas o corpo, ainda que apenas as obrigações diversas e variadas que se cria o ser

humano em toda a sua vida.
Em consequência do que, pode-se facilmente afirmar que a Liberdade, no sentido mais espiritual, absolutamente não existe sobre

esse mundo.

 A própria Consciência não é livre, porque a sua consciência, a nossa consciência, quando estamos encarnados, está exclusivamente
centrada nesse corpo que habitamos e que assimilamos, e nós nos deslocamos no interior desse corpo e no interior da sociedade

segundo regras, sejam fisiológicas ou sociais, isso estritamente nada muda, porque a fisiologia, como a sociedade, são limites.

***

Não pode haver Liberdade com limites, quaisquer que sejam.

E esse mundo, como vocês sabem, como nós todos experimentamos, é limitado.
Limitado tanto pela fisiologia do corpo como pelas regras sociais, como pelos condicionamentos, mas limitado mesmo na gama do

que é visível.

Realmente, o olho humano não percebe o infravermelho, o ultravioleta, sem mesmo falar de outras cores ou de outras Irradiações.

De fato, o conjunto da vida é limitado pelo que eu chamaria, então, de gama, gama de leis, gama fisiológicas, celulares, gama de
cores.

Na verdade, o ser humano, sobre esse mundo, está limitado pelo que eu chamaria de frequências e de ondas que correspondem, até
mesmo, à base da vida sobre esse mundo.

Existe, portanto, um conjunto de limites, condicionantes e confinantes, no qual a alma humana pode experimentar um substituto de
Liberdade.

***

Nós sabemos pertinentemente que alguns de vocês tiveram êxito, de maneira temporária, em viver o Ilimitado em um corpo diferente,
denominado Corpo de Estado de Ser ou Corpo de Eternidade ou Corpo de Luz.

A particularidade da Liberdade é justamente não estar limitada no tempo e no espaço,enquanto que um corpo humano, sobre esse
mundo, está localizado em um tempo e em um espaço, a cada instante.

De fato, a localização no espaço e no tempo faz com que haja uma identificação a esta limitação, que é o corpo e a consciência
limitada.

***

O que se abre a vocês, nesse momento, à humanidade, é, de algum modo, uma mudança.

Não é unicamente uma ampliação de uma gama de frequências.
É bem mais do que isso, uma vez que a Liberdade que chega para vocês é simplesmente a possibilidade, bem real, de não mais
estarem localizados no tempo e no espaço e isso, é claro, pode representar uma perturbação para uma consciência que provou a

Liberdade unicamente dentro de alguns limites e unicamente no interior deles.

Isso pode ser, efetivamente, muito desconcertante, muito incômodo.



A irrupção, de algum modo, de uma novidade em um sistema conhecido, reflete-se sempre, para a consciência, por um período de
adaptação onde é necessário encontrar um novo equilíbrio, novos limites.

Assim, passar de uma região a outra, de um companheiro a outro faz experimentar novos espaços aos quais é preciso aclimatar-se.

***

O que vai acontecer, o que acontece atualmente, é totalmente de outra natureza, porque o que vai se manifestar é a Liberdade
espiritual total que, justamente, não tem limite.

Não é, portanto, um novo quadro, não são, portanto, novas regras, novas leis, mas é a totalidade das possibilidades.

O princípio da Liberdade é justamente não estar localizado em um tempo, em um espaço ou em uma Dimensão, mas ter a Liberdade
de ser ao mesmo tempo isso ou aquilo sem ser, exclusivamente, isso ou aquilo.

Trata-se, de algum modo, de uma deslocalização total onde a Consciência se descobre não fixada, não limitada e onde a Liberdade
nova é mesmo, como alguns puderam dizer, a própria natureza do Espírito, representando um desafio além de uma grande liberação
porque, realmente, as palavras que pronunciaram muitos sábios irão se realizar, inteiramente, ou seja, vocês se tornam o que vocês

criam, a cada instante, o que não é absolutamente o caso nos mundos e na gama de limitação presente sobre a Terra.

***

Esse salto para o desconhecido é, de fato, o retorno da sua herança e da nossa herança porque, lá onde estamos nós participamos,
nós também, tendo mantido certa individualidade, destinada a servir, ainda que tenhamos acesso, é claro, ao conhecimento do

Ilimitado.

Por outro lado, para a consciência que está ainda fechada deste lado do véu, ou seja, aí onde vocês estão, a Liberdade pode ser
considerada como um grande traumatismo, devido mesmo à ausência de limites, à ausência de marcadores, onde tudo se cria

instantaneamente e onde nada pode ser definido em relação a um espaço ou a um tempo fixo e definitivo.
De algum modo, tudo é infinito e indefinido.

***

O que eu lhes digo não é destinado a ativar as suas capacidades para reflexão, bem ao contrário, mas a abri-los para essa
eventualidade.

Abrir-se a uma eventualidade é já considerar que isso possa ser algo de plausível, mesmo sem vivê-lo.

Então, é claro, toda a educação do ser humano, bem além da educação de uma vida, mas a educação iterativa, eu diria, devido à
reencarnação, fez com que o ser humano, progressivamente, de algum modo, se cristalizasse nas leis, em uma gama de frequência, se

preferirem, que ele experimenta, a cada retomada.

As notas, por assim dizer, estão todas no piano, mas não há nada fora do piano.
É basicamente isso.

O que vive a humanidade nesse momento, deste lado do véu, é simplesmente o desaparecimento do piano, sem o desaparecimento
das notas musicais, mas, ao contrário, a gama é infinita.

Ela não está mais limitada pelo instrumento.

***

Então, é claro, para realizar isso, é preciso que a própria consciência, e não o mental discursivo, encare isso como uma possibilidade
muito plausível.

Não se trata de crer, porque, enquanto isso não for vivido, permanecerá apenas como um sonho, mas quando acontecer, o sonho não
existirá mais.

Será a Verdade que a Consciência poderá viver.
Mas ela poderá vivê-la apenas se ela mesma considerou, agora, aí onde vocês estão, que isso é plausível.

É claro, existem indicadores dessa consciência indo para o Ilimitado, chamados de Vibrações, chamados de chacras, chamados de
Energia.

Então, é certo que algumas Consciências que vivem essas Energias aproximam-se do limite da prisão e começam a vislumbrar o que
está do outro lado.

***

A passagem do limitado ao Ilimitado representa, entretanto, um desafio para a Consciência porque, obviamente, por força de estar
fechada, a consciência, poder-se-ia dizer, acostumou-se, na falta de gosto, e ali estabeleceu os próprios valores de referenciais, de

referenciamento, nos quais ela própria evolui.

Então, guardem presente, em meio à Consciência, que a passagem para o Ilimitado, lá onde não existem mais regras, leis, é possível
e plausível, será muito útil à própria Consciência, quando chegar a hora.

Foi frequentemente dito, em muitas tradições, por inúmeros neófitos, que lhes é feito, efetivamente, segundo a sua fé.
Eu não falo da fé absoluta de uma Crença, mas de uma fé bem mais ampla, superando amplamente o âmbito dos condicionamentos



das religiões ou das Crenças.
É justamente essa fé no absoluto do Espírito que permitirá, no momento desejado, imergir-se nesse Ilimitado.

***

Em resumo, para dizer-lhes que a Liberdade, que é frequentemente expressa pelo ser humano como um desejo, como um anseio, é
bem frágil, comparada à Liberdade do Ilimitado que vai se abrir a nós.

É preciso, portanto, literalmente, preparar-se, não refletindo sobre isso, mas, efetivamente, guardando presente, em algum lugar na
consciência, que a Liberdade total é uma possibilidade completamente concebível.

É claro, se agora vocês consideram que isso não pode existir, nem mesmo ser concebível, vocês terão então muita dificuldade de ali
penetrar.

***

Penetrar no Ilimitado, vocês sabem, pode ocorrer apenas pelo Coração, o que alguns de vocês já vivem, de calor, de Fogo, de
Vibrações, permitindo-lhes já percorrer, mesmo no limite desse corpo, espaços inéditos que são apenas a prefiguração do que há

para vir.

A Liberdade é, portanto, assimilável ao que vocês são capazes de pensar em criar.
Não há mais limites nos Mundos da Liberdade.

O único limite é unicamente induzido pela sua própria Criação e não depende mais do que quer que seja de exterior a vocês, seja um
corpo, um sistema, um dogma, uma Crença ou seja mais o que for.

***

Essa Liberdade passa, é claro, por outra palavra e por outro conceito importante, que alguns de vocês agora descobrem nessa
limitação, que é a Autonomia.

De fato, tornar-se autônomo (ainda que esse lado do véu onde vocês estão seja uma pálida cópia do que é a autonomia na Liberdade)
é já um primeiro passo.

Porque, se vocês não conseguirem ser autônomos, se a Vibração da sua consciência não os tornar autônomos, agora, deste lado do
véu, vocês terão muita dificuldade de ir para a sua autonomia nos Mundos da Liberdade.

Assim, portanto, os tempos que se vivem atualmente são a ocasião única, pela própria presença da Luz e das Vibrações que
percorrem o seu corpo e a sua consciência, para começar a viver a autonomia e espaços de Liberdade e preparar-se, de algum modo,

diretamente, no nível da consciência, para a Liberdade.

A Liberdade não está no mental, é claro, ela não está na capacidade para pensar.
A Liberdade está na capacidade para criar a sua própria realidade, quando não existe mais qualquer limite, qualquer condicionamento.

A autonomia é também isso.

***

As palavras que pronunciei, que eu continuo a pronunciar, são simplesmente destinadas a isso, a fazê-los questionar, mas um
questionamento que não é destinado a fazer girar a sua atividade mental, mas, bem mais a, justamente, transcendê-la e obrigar a sua

consciência, agora, a supor e a explorar esse aspecto ilimitado, esse aspecto de Liberdade e de autonomia.

Foi-lhes frequentemente solicitado, também, por muitos intervenientes, para entrar no Interior de si, meditar, alinhar-se, recentrar-se,
Vibrar porque é, efetivamente, a melhor preparação para ir facilmente para a sua autonomia, a sua Liberdade.

Como vocês sabem, isso apenas pode acontecer no Coração, mas não o Coração imaginado, não o Coração que crê, mas
efetivamente a Vibração da própria Consciência por si mesma.

Essa Liberação será, para cada um de vocês, diferente, e será em função, disso vocês também sabem, das suas Vibrações, mas da
sua capacidade, em sua consciência, para vislumbrar, justamente, essa Liberdade infinita e essa autonomia infinita.

É claro, seja qual for o seu caminho nesta vida que vocês percorrem, nós vivemos e vocês viveram, todos vocês, uma série de
circunstâncias, e as circunstâncias das nossas vida sempre foram, de algum modo, desafios a transcender, a superar, mais ou menos

facilmente.

É o mesmo para o que chega hoje, porque a Luz que está chegando, e que se verte agora, vem, literalmente, se vocês estiverem de
acordo, tirar vocês, e é isso que vocês realizam, vocês mesmos, ela vem mostrar-lhes e fazer ressoar em vocês, se vocês estiverem

prontos.

***

O Coração é, portanto, esse apelo do Ilimitado da Liberdade e da autonomia.

Ali responder não pode, portanto, encontrar outro suporte senão a Vibração, como lhes foi dito, porque nenhuma Crença, nenhuma
certeza exterior, nenhum humor os preparou para viver o que está vindo, e não irá prepará-los, aliás, para viver isso.

Somente o Coração pode fazê-lo, porque o Coração é o único elemento que, na estrutura limitada desse corpo e dessa alma que nós
percorremos, é a única região, o único lugar da consciência capaz de viver o Ilimitado e a autonomia.
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É para isso, efetivamente, que todas as manifestações acontecem em suas estruturas e, em particular, no nível dos lugares nos quais
muitos intervenientes atraíram sua atenção e sua consciência, são os únicos lugares que irão lhes permitir efetuar essa Passagem, em

parte realizada, mas efetuá-la inteiramente, com o máximo de leveza possível.

***

A Liberdade, no sentido espiritual, é portanto, por enquanto, totalmente desconhecida, uma vez que, mesmo os maiores Seres que
colocaram os seus pés sobre esta Terra, que viveram um Despertar autêntico, voltaram nesse corpo e, portanto, na limitação e foi

necessário transcrever, de um modo ou de outro, procedente, obviamente, dos próprios condicionamentos de cada um, expresso, de
um modo ou de outro, manifestado de um modo ou de outro, graças às ferramentas à disposição, exprimir, manifestar o que havia sido

vivido.
Ao mesmo tempo sabendo, pertinentemente, que, assim que a experiência do Outro Lado for descrita, ela se torna necessariamente

limitada e corrompida, de algum modo, porque, necessariamente, a Consciência Ilimitada é extremamente limitada nesse mundo para
exprimir a experiência do Ilimitado.

É mesmo um grande desafio conceituar, escrever, como puderam fazer grandes neófitos, do que se trata esse Ilimitado.

***

Mas, hoje, a humanidade chegou, coletivamente, a este momento.
É claro, quanto mais vocês forem, individual e coletivamente (como foi o caso com a realização do veículo Ascensional coletivo

denominado Merkabah), capazes de se elevar, pela Vibração e pela consciência, mais a passagem para o Ilimitado poderá acontecer
extremamente, não facilmente, mas extremamente na suavidade.

Vocês devem, portanto, agora, desde já, e com relação às Vibrações e aos níveis de consciência que vocês vivem, começar,
realmente, a se desvencilhar da limitação, das limitações desse mundo.

O papel do Coração e da Consciência, no nível da Luz que transforma a sua consciência e o seu corpo é absolutamente fenomenal,
nesse sentido que muitos intervieram solicitando-lhes para ir para essa humildade, para essa simplicidade.

Porque, paradoxalmente, quando se está deste lado do véu, na encarnação, há também uma espécie de reversão que faz crer que o
que está em outro lugar é extremamente complicado porque, efetivamente, o que se conhece e se experimenta torna-se,

progressivamente, cada vez mais simples e, o que não é experimentado, ou desconhecido, aparece como complexo.
Ora, é exatamente o inverso que será para viver.

***

Aí está, portanto, o sentido do questionamento que eu queria fazer levantar em vocês, eu repito, não para arrastá-los nas reflexões e
cogitações, mas, bem mais, para fazer levantar em vocês esse questionamento que irá lhes permitir, quando chegar a hora, ali

responder, justamente, pela experimentação.

Mas, dado que vocês são Criadores, se vocês não tiverem esse questionamento, isso não quer dizer que vocês não vão passar no
Ilimitado.

Isso quer dizer que, simplesmente, a duração da Passagem e a intensidade dessa Passagem poderão ser profundamente diferentes.

Lembrem-se de que o Conhecimento do Coração é resposta, mas, para que ali haja resposta, é preciso que haja pergunta e que essa
resposta a essa pergunta seja evidência, mas ainda é preciso que haja adequação entre a pergunta e a resposta, ainda que ela se

faça natural e espontaneamente no Coração.
Porque, onde se colocar a sua Consciência, no Ilimitado, ali vocês vão.

Não há limite de gama de frequência, de corpo.
Assim, colocar-se a questão do Ilimitado e levar a sua consciência no Ilimitado, quando da Passagem, irá conduzi-los ao Ilimitado, com

certeza.
Não é, portanto, uma cogitação ou um questionamento que deve torturá-los hoje, mas, simplesmente, estar colocado no lugar correto e

no momento correto, correspondendo a esse mecanismo de Passagem do limitado para o Ilimitado, o que eu chamaria, como foi
chamado, de última Reversão.

Seja como for, eu lhes agradeço, meus Irmãos e minhas Irmãs, pela sua atenção.

Se houver, com relação a esse mecanismo e unicamente com relação a isso, se efetivamente quiserem, algo a esclarecer, então eu
irei esclarecer.

***

Questão: esse conceito de autonomia difere do Abandono à Luz?

A autonomia e a Liberdade de que falei referem-se, como eu disse, ao domínio do Espírito ao qual vocês não estão ainda presentes.

O Abandono à Luz refere-se a mecanismos a viver deste lado da limitação.

O que eu falei não lhes diz respeito agora, mas os envolve, exclusivamente, no momento da Passagem e no momento da sua chegada
nessa Ilimitação.

Vocês não podem realizar a Liberdade agora.
Vocês não podem realizar a autonomia agora.

Vocês podem apenas ter fragmentos disso.

O Abandono à Luz, desenvolvido pelos Arcanjos, e a integração da Luz, referem-se a vocês, deste lado desse mundo, deste véu, na
encarnação.



O que falei é destinado, eu disse, parece-me, a este momento privilegiado, preciso, que é a Passagem e depois da Passagem.
Essa é toda a diferença.

***

Questão: isso corresponde a uma diferença de etapa?
  

Isso corresponde a uma diferença de espaço e de tempo.

Eu falo a vocês, portanto, por antecipação, para que isso esteja presente na sua Consciência, do que não está ainda presente, mas
que corresponde a um tempo que está chegando.

***

Questão: você expôs esse princípio de Criação para que se inclua essa nova possibilidade a partir de agora?

Eu efetivamente esclareci, e isso se junta à questão anterior, absolutamente não.

Vocês são capazes de criar uma árvore?
Vocês são capazes de criar um Mundo?

Vocês são capazes de criar um novo corpo?
Não. Absolutamente não.

Chamar de seus desejos é uma vontade.
Eu efetivamente esclareci, no contexto da minha intervenção, com relação à autonomia, a Liberdade e a Criação, isso correspondia a

outro espaço-tempo que não está mais limitado no espaço e no tempo da sua própria localização neste corpo.

***

Questão: seremos acompanhados, quando desse despertar, sem dúvida perturbador, no Ilimitado?

Isso representa, inegavelmente, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu estado de consciência atual, ou Vibratória, que é o
mesmo, como foi chamado por um Ancião, um choque, uma revolução, uma mudança total de paradigma.

O único acompanhamento possível, eu repito, é a própria Consciência.

A Luz é onipresente, portanto, pode-se dizer que vocês serão acompanhados pela Luz.
Mas, lembrem-se de que o que eu falei é apenas para fazer nascer, em vocês, em algum lugar em um canto da sua consciência, a

lembrança do que eu disse, quando chegar a hora e, em última análise, tem apenas muito pouca utilidade imediata, mas uma utilidade
certa no que vocês terão que viver.

Isso não é destinado, eu repito, a fazê-los refletir mentalmente, mas, efetivamente, para colocar em vocês, quando chegar a hora.

Mas eu constato com felicidade que, como na minha vida, muitos não apreendem o alcance das minhas palavras.
Mas isso não é importante, porque o importante é que essas palavras sejam gravadas em vocês, justamente porque vocês não

apreendem delas o alcance hoje.
E é exatamente o objetivo.

O que eu disse não é destinado a ser vivido, nem compreendido agora, mas é destinado a ser compreendido com o Coração, e vivido,
quando chegar a hora.
Eu volto a esclarecer.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

É exatamente o que eu esperava.
Isso não pede estritamente qualquer questão, porque o que eu disse, eu repito, não se aplica ao que vocês vivem agora e, portanto,

vocês não têm qualquer meio para resolver a equação na limitação na qual vocês estão.

Assim, eu lhes agradeço pela sua atenção, após ter esperado fazer nascer, em vocês, não questionamentos, mas um ponto de
interrogação, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Eu vejo que esta missão está cumprida e eu lhes digo, talvez até um desses dias.

O objetivo, o meu objetivo, não é o mesmo que o dos outros intervenientes, vocês compreenderam, ao menos eu o espero.

Então, o meu Amor os acompanhe e não se preocupem, porque isso está gravado em vocês e isso irá se apresentar a vocês quando
chegar a hora, e o momento ainda não chegou completamente.

Então, até uma próxima vez, quando o momento tiver chegado.

Até logo.
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~ INDO PARA O DESCONHECIDO ~

Muito queridos Irmãs e Irmãos, chamem-me, se vocês desejarem, de Irmão K.
Há algumas semanas, eu lhes dei uma série de elementos relativos a alguns eventos, digamos, devendo

ocorrer em um futuro próximo (*).
Eu lhes disse, naquele momento, que conceber a Autonomia e a Liberdade era algo que precisava antever

(mesmo colocando-se questões além da simples interrogação mental), com relação ao sentido da sua vida, da
vida, do que vocês são, do que vocês fazem.

Hoje, eu posso, enfim, dizer-lhes que chegou o momento de conceber esta Liberdade e esta Autonomia.
Esta Liberdade e esta Autonomia, que lhes são prometidas, implicam em uma série de condições.

Eu irei me expressar, se vocês bem desejarem, sob o ângulo exclusivo da Consciência, além de qualquer
consideração referente ao próprio desdobramento da Luz que está para chegar nesta Dimensão e mesmo em

sua Consciência cujas modalidades ser-lhes-ão definidas dentro dos próximos dias.
Eu atraio, simplesmente, sua atenção para certo número de elementos que devem levá-los a interrogarem-se.
Esta interrogação não é de natureza puramente mental, mas, bem mais, releva diretamente da Atenção e da

Intenção da Consciência quanto à sua posição, sua colocação e, sobretudo, o que eu denominaria, de algum
modo, seu futuro nos tempos que se instalam doravante.

***

A Autonomia e a Liberdade são profundamente desconhecidas em meio ao que vocês vivem quando vocês
estão encarnados.

É preciso, para isso, desfazer-se de qualquer forma, de tudo o que é conhecido porque nada do que lhes é
conhecido (que isso esteja deste lado do véu estando-se encarnado ou, ainda, estando-se desencarnado)

pode estar acessível.
De fato, o conhecido refere-se também ao conjunto do campo de percepções da sua própria Consciência, ao

conjunto das suas concepções, ao conjunto das suas percepções, que se aplicam a esta Dimensão (e
exclusivamente a esta Dimensão) e isso vale, também, para os momentos que vocês deixam esse corpo e

penetram o que é convencionado chamar, classicamente, de ‘além’.
Este além não é, tampouco, a Liberdade e a Autonomia já que, como vocês sabem, cada ser humano se

encarna e se reencarna esperando pacificar, purificar e a primorar o que vocês chamam de ‘elemento kármico’
que, quase nunca, pode se realizar.

Assim, portanto, a Autonomia e a Liberdade não se encontram neste mundo, seja deste lado do véu como do
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outro lado do véu denominado morte.
Durante a minha vida, eu muitas vezes falei desse conhecido, da maneira de se liberar que era, agora, uma

interrogação da Consciência pura.
Obviamente, enquanto a Consciência pura não pode aceder ao que está além do conhecido, é muito difícil,
para ela, em sua limitação e sua fragmentação, perceber ou aderir ao que é, evidentemente, desconhecido.
As circunstâncias da humanidade, desde 30 anos, são profundamente diferentes e, principalmente, desde
algum tempo, porque se deixa (através do que é denominado Vibrações, que o meu colega Sri Aurobindo
chamou, em sua vida, de Supramental) perceber o que está além do conhecido, além do habitual, além

das limitações.
Dessa maneira, então, as Vibrações, as percepções que podem sentir a sua Consciência e o seu corpo em
encarnação, são as testemunhas de algo que vem, diretamente, do Desconhecido, chamando-os, de algum

modo, para este Desconhecido.

***

A problemática principal da humanidade, qualquer que ela seja (em suas culturas, em suas religiões, em seus
fundamentos), é que o Desconhecido é, por essência, ‘temido’ porque, justamente, ele não faz parte do campo

de percepções ou do campo de concepções.
Hoje (este hoje significando algumas semanas), um número importante de seres humanos começa a modificar
a sua percepção do conhecido para aperceber-se, em Consciência, de que alguns elementos que, até então,

eram ‘improváveis’, tornam-se cada vez mais prováveis.
Isso é diretamente procedente da ativação das Novas Frequências e, para aqueles de vocês, Irmãos e Irmãs
que estão adiantados nesse caminho, abrem-se a vocês percepções e concepções totalmente diferentes do

que é conhecido, levando-os a perceber (sob forma de modulações, sob forma de iluminações), por
momentos ou por intermitência (raramente de maneira constante), o que é este Desconhecido que se revela a
vocês em meio ao conhecido, refletindo-se, então, por uma espécie de dilatação temporal, mas, também, de
dilatação da trama da matriz, fazendo-os, então, perceber o que está além da matriz e que, normalmente, não

devia jamais ser percebido (ou mesmo conhecido) pelos seus olhos ou pela sua Consciência.
A percepção pelos olhos reflete então a irrupção da Visão em uma nova gama de frequências, bem além do

que pode ver o olho, traduzindo-se pela percepção do Éter ou da Luz Supramental sob forma de Luz
Branca onde mais nada do que pode pertencer ao conhecido, ao seu ambiente, existe naqueles momentos.

***

Isso é uma forma, de algum modo, de sair do conhecido para o Desconhecido, ocorrendo de maneira
progressiva.

Muitas vezes, aliás, quando a Consciência retorna ao seu estado comum, naquele momento, aqueles que
vivem a experiência podem colocar-se, muito logicamente, questões quanto à realidade do que é vivenciado,

fazendo-os sair, de qualquer forma, da sua própria realidade que eu qualificaria de comum.
Este processo é levado a generalizar-se.

Obviamente, a capacidade de sua Consciência para ter, previamente, estabelecido bases sólidas de acesso a
este Desconhecido (cuja combinação lhes é conhecida, para vocês que me escutam ou me ouvem) e que

correspondem, perfeitamente, ao que lhes foi dito, particularmente por Um Amigo, com relação à Consciência
Vibração (**).

Portanto, as Vibrações novas aparecendo em suas estruturas, mesmo físicas, são as testemunhas do seu
acesso a este Desconhecido que se desenha, pouco a pouco.

Eu não irei mais adiante hoje sobre o que eu vou desenvolver em breve, referente à própria Consciência na
exploração deste Desconhecido e no acesso a este Desconhecido, denominado ‘desdobramento da Luz

Metatrônica’ e se refletindo por funcionamentos novos da Consciência.
Mas eu tenho que especificar que existe uma série de elementos que são fundamentais quanto ao acesso a

este Desconhecido e à vivência da Consciência em meio ao Ilimitado, no Estado de Ser se vocês preferirem.

***

Primeiramente convém manejar algumas características da Consciência limitada permitindo, inicialmente,
desprender-se, de algum modo, dos condicionamentos do conhecido.

Os condicionamentos do conhecido são inumeráveis.
Eles são, primeiro, o conjunto de apegos a tudo o que faz a sua vida e os seus condicionamentos em uma

personalidade, em um papel, em uma função e eu diria, até mesmo, nas atividades que vocês realizam
aderindo-se ali como sendo a única verdade possível porque ela é a única acessível à própria Consciência

limitada.



Estes apegos são incontáveis.
Um Arcanjo lhes disse que existia uma série de apegos presentes no conjunto da humanidade porque estão
inscritos na própria estrutura do cérebro e nos comportamentos, então, eles estão inscritos e são inatos, eu

diria, de algum modo, no funcionamento da Consciência nesta limitação.
Liberar-se do conhecido é, de qualquer forma, aceitar, antecipadamente, os mecanismos de funcionamento

(mesmo se eles não forem perfeitamente conhecidos) do acesso à Consciência Ilimitada.
Naturalmente, vários escritos, de todos os tempos, em todas as tradições, insistiram sobre a experiência de

alguns Seres que atingiram estados desconhecidos, que os vivenciaram de maneira mais ou menos intensa e
que citaram um certo vocabulário que, aí também, convém superar intelectualmente.

Este vocabulário insiste, sempre, pesadamente, sobre o conceito de Ilusão da encarnação, da Ilusão mesmo
desse mundo, da Ilusão da pessoa e da personalidade, da Ilusão dos papéis, traduzido por uma única palavra,

a “Maya”.
Esta palavra reflete que, finalmente e no final, a Consciência vive um ‘sonho’, como tão bem descreveu os

povos primitivos.
Este ‘sonho desperto’ é, de algum modo, uma realidade que não tem qualquer substância espiritual, mas,
simplesmente, uma substância material com suas próprias regras, seus próprios condicionamentos, suas

próprias limitações, inscritos até mesmo nas regras sociais, regras políticas, regras econômicas, regras ainda
chamadas de predação, características dos mamíferos porque, o homem é um mamífero, não se esqueçam

disso.
Tudo isso faz parte das regras do jogo nesse mundo onde predomina o que é denominado ação/reação ou, se

vocês preferirem outro termo, também (que está muito da moda em meio à limitação), chamado de ‘livre
arbítrio’, ou seja, a capacidade do ser humano para escolher, para fazer escolhas, sempre em meio a esta

limitação, fazendo-o dizer que ele é livre, mas, não é preciso confundir o livre arbítrio com a Liberdade.

***

A Liberdade de que lhes falei é aquela que é livre do conhecido e de todos os condicionamentos existentes na
Ilusão, para permitir-lhes, em última análise, penetrar os espaços ilimitados da Consciência onde mais nenhuma

regra existindo nesse mundo pode perdurar.
De fato, existe uma oposição fundamental entre o livre arbítrio e a Liberdade.

O livre arbítrio é oriundo de uma série de condicionamentos denominado ‘karma’, ação/reação, fazendo-os crer
que as Leis do Espírito são rigorosamente as mesmas.

As Leis do Espírito, nos Mundos Unificados, são, eu diria, de certa forma, estritamente opostas ao livre arbítrio
e à ação/reação.

No que é desconhecido por enquanto, a única Lei em uso é a Lei da Liberdade ou Lei da Graça ou, ainda, Lei
de Ação da Graça onde absolutamente nada pode ser apropriado, onde absolutamente nada pode
ser personificado, onde absolutamente nada pode ser confinado, o que é, vocês hão de concordar,

exatamente oposto e inverso ao que é vivenciado deste lado, quando vocês estão encarnados ou mortos em
meio à matriz.

Efetivamente, todos vocês têm uma identidade.
Esta identidade está localizada no tempo e no espaço.

Ela é limitada por um limite corporal.
Ela é limitada por limites mentais, limites emocionais, limites energéticos e, também, por

limites causais correspondendo ao princípio existente no livre arbítrio.
Os Mundos Unificados (ou o Corpo de Estado de Ser) não têm rigorosamente nada a ver com o que lhes é

conhecido como ‘modo de funcionamento’ em meio ao conhecido.
O conjunto de Vibrações que alguns de vocês, sobre a Terra, começaram a perceber desde alguns anos ou há
muito mais tempo, levou-os, progressivamente, a desengajá-los, de algum modo, do conhecido, para prepará-

los para viver o Desconhecido.
Esta preparação foi extremamente importante para muitos de vocês porque ela permitiu-lhes preparar a sua

Consciência a esse ‘salto quântico’ para um Desconhecido e para a Liberdade e a Autonomia.

***

Na ação / reação, não existe qualquer Autonomia e qualquer Liberdade já que esta Liberdade está confinada
em uma ‘Ilusão dimensional’ na qual as regras não são as regras dos Universos além da manifestação tri-

dimensional.
Dessa maneira, como lhes foi dito, penetrando o Corpo de Estado de Ser na totalidade, vocês irão se

aperceber de que vocês não são nem limitados por um tempo, nem limitados por um espaço e, ainda menos,
por um corpo, mesmo aquele do seu próprio Estado de Ser.

Isso é uma mudança radical da Consciência, levando-os à capacidade para experimentar uma série de ‘medos’
ligados aos seus próprios condicionamentos.

Os medos são o apanágio desse mundo, ligados, diretamente, à predação e à competição, ligados, também,



à ausência de provas do Desconhecido (que lhes foram, de alguma forma, ocultadas na Consciência como
em seus céus), como regras de funcionamento da vida neste universo e, mais especificamente, neste sistema

solar.
Portanto, a alteração de ‘paradigma’ que vem a vocês (e que é, agora, como vocês sabem, inexorável e que

está extremamente próximo em seus dados de tempo) não pode ser ignorada.
Cada vez mais seres humanos irão perceber, de uma maneira ou de outra (ou nos seus sonhos, ou nas

suas emoções, ou no seu mental e na sua própria razão), a transformação que está em curso que (como lhes
disse nosso Comandante) pode expressar-se segundo o ‘ponto de vista’, segundo a visão da lagarta que vê a

sua morte ou, segundo a da borboleta a vir que vê a sua Ressurreição, o seu Renascimento ou a sua
Liberdade.

Naturalmente, o ser humano percorreu (durante tempos longos e distantes) os caminhos da encarnação e,
então, do livre arbítrio (com regras que se tornaram cada vez mais densas e cada vez mais aplicadas),

resultando em uma privação cada vez mais total da ‘Liberdade dimensional’, gradualmente e à medida dos
milênios (como da sua Liberdade tão estreita nesse mundo tal como vocês vivem no final do ciclo), pela

restrição de Liberdades, quaisquer que elas sejam, pelo confinamento e pela necessidade de segurança neste
confinamento cada vez mais consequente, em meio a regras cada vez mais rígidas, a leis cada vez

mais draconianas, levando-os, progressivamente, a colocarem-se questões (ao menos nós esperamos isso)
sobre a sua própria condição nesse mundo.

***

O conjunto do próprio ‘desenvolvimento’ (denominado tecnologia moderna, como foi realizado sobre esta Terra
desde a era industrial) contribuiu pesada e grandemente para aumentar o confinamento sob pretexto de uma

Liberdade e de um conforto de vida que, na realidade, os afastaram ainda mais da Dimensão do Espírito,
a Dimensão do Espírito, da qual restou apenas uma vaga lembrança (mesmo nas religiões as mais

organizadas), aprisionando-os ainda mais na Ilusão e lhes prometendo um futuro maravilhoso que jamais
existirá, é claro, nesta matriz, deste lado do véu como do outro lado do véu.

Deste modo, não existe Luz além, contrariamente ao que lhes fizeram crer porque, ir para esta ‘Luz além’
necessita, integralmente, liberarem-se do conhecido para percorrer, com toda Liberdade, o Ilimitado da

Consciência (chamado de Desconhecido, por enquanto, para vocês), em todo caso para aqueles que não têm
acesso, inteiramente, ao seu Estado de Ser.

Ora, qual é a característica fundamental (independentemente da lei de livre arbítrio, existente deste lado, ou da
lei da Ação de Graça, existente além desta matriz e além da morte)?

A diferença fundamental está, acima de tudo, aqui, nesse corpo (como eu dizia), e nesta Consciência: vocês
estão ‘limitados’, limitados pelas suas próprias crenças, limitados pelos seus próprios condicionamentos, pelas
suas próprias experiências, confinando-os nas certezas e nos medos (e, aliás, a certeza é feita para lutar contra
o medo), como na crença de então, quando na verdade eles escondem, ainda mais, o seu conceito de Graça e

a sua possibilidade de acesso ao Desconhecido.
A principal armadilha desta matriz (nesses condicionamentos e na sua Ilusão) é fazê-los crer que vocês são
uma pessoa (e somente uma pessoa ou uma personalidade) que vive uma vida, limitada por um momento

chamado de nascimento e, por um outro momento chamado de morte, durante o qual ocorre uma Consciência
que vai fazer escolhas, experimentar coisas, mas que, em momento algum (mesmo em um caminho espiritual),

poderá jamais se libertar, de certa maneira, destes condicionamentos e desta lei de ação / reação.

***

Então, é claro, tem-se, em um certo sentido, encorajado-os (através de algumas religiões e de alguns
condicionamentos ditos espirituais), a crer no Espírito, mas em um espírito onde as leis seriam as mesmas,

estritamente as mesmas como no confinamento.
Isso é totalmente falso.

A Liberdade nada tem a ver com o livre arbítrio.
A Lei da Graça nada tem a ver com a lei de ação e reação.

A ação e reação, aliás, como compreenderam alguns mestres do budismo, compreenderam perfeitamente que
era totalmente ilusório querer recolher ou pagar o resultado do conjunto das ações conduzidas desde tempos

imemoriais.
Isso é simplesmente impossível.

Então, alguns seres, além do budismo, foram capazes de realizar o que é chamado de Unidade, ou seja, eles,
literalmente, extraíram-se dos condicionamentos por completo.

Eles extraíram-se, completamente, do conhecido.
Eles extraíram-se da sua própria pessoa, da sua própria personalidade e, naquele momento, descobriram o

que é, realmente, a Verdade além da Ilusão deste mundo, seja neste lado do véu como na morte.
É muito difícil, para esses seres, testemunharem com palavras, e mesmo com Vibrações, o que é a Verdade

além da Ilusão porque, assim que uma palavra for colocada sobre a experiência vivida, real, da Consciência, há,
já, uma falsificação pela própria linguagem do que é vivido.



A Luz da experiência Unitária não pode ser, em caso algum, comparável à luz que vocês veem com os seus
olhos ou com o seu ‘3º olho’.

Ela não tem estritamente a mesma composição.
Ela não tem estritamente os mesmos efeitos.

Ela não tem estritamente os mesmos limites que a luz tal como vocês a descrevem, como a analisam nesse
mundo, assim como na Ilusão do outro lado do véu quando vocês morrem.

É para isso que, desde o início, em meio ao que nós lhes demos, a palavra que foi escolhida pelos Anciãos e
pelos Arcanjos foi a palavra ‘Luz Vibral’ para bem diferenciá-la da luz ilusória desse mundo, seja deste lado do

véu como do lado da morte.

***

Hoje, devido à ativação de alguns potenciais da Consciência (ainda limitados em relação ao que vai se
desenvolver e se revelar), vocês são gradualmente mais numerosos percorrendo espaços etéreos ‘novos’
onde a visão do Sol não é mais de forma alguma a mesma, onde a visão do que os seus olhos podem ver,

com os olhos abertos, não é de forma alguma a mesma.
Há, na realidade (como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo), uma Efusão de Luz Vibral sobre este mundo,

uma Fusão dos Éteres, refletindo-se pelo aparecimento da Luz Branca que alguns olhos começam a ver, já
que a matriz, deste lado do véu, desta vez (aí onde vocês estão presos), está prestes a se dissolver por

completo sob os seus olhos.
É isso que é chamado de Ascensão.

É isso que poderia ser chamado, de outra maneira, de ‘eterização do planeta’ e de ‘eterização da Consciência’,
permitindo-lhe encontrar, de algum modo, a sua Autonomia, a sua Liberdade e então, flutuar no Desconhecido.
As armadilhas são muitas nesse caminho, a tal ponto que isso pode ser denominado o 'fogo do ego' e, aliás,

ele foi assim chamado pelo nosso Comandante.
Alguns seres, de fato, captaram esta Luz Vibral, em seus momentos de descida e foram, de certa maneira,

aprisionados e confinados no seu próprio ego tentando (como faz as religiões, aliás) refletir esta Luz e dela se
apropriar na sua personalidade, levando a dizer Sri Aurobindo (quando ele foi São João) que haveria

muitos chamados, poucos eleitos, que esses chamados seriam marcados na testa, ao passo que os eleitos
seriam marcados no Coração.

O fogo do ego vai se expressar por uma apropriação da Luz e por uma reivindicação do ego para ser, de
algum modo, um servidor da Luz.

Vocês não podem servir a Luz já que vocês são a Luz.
Portanto, pretender servir a Luz ou exercer algum papel, leva-os, inevitavelmente, a distanciarem-se da Luz

Vibral que vocês receberam.
Esta é a armadilha magnífica do ego ocorrendo nesses tempos finais onde, por ‘medo’, o ego, o mental ou

o emocional, vai apropriar-se da Luz fazendo algo que vai permitir certa forma de continuidade da consciência
limitada com um pouco mais de Luz.

O que se revela (através do ‘choque da humanidade’ e do desdobramento da Luz) não pode, em caso algum,
ser compatível com qualquer procedimento da personalidade, com um papel, com uma função, do mental,

do ego, do emocional.
É uma mudança total de vida denominada Ressurreição ou Renascimento, nada mais tendo a ver com qualquer

condicionamento religioso, social, econômico, político, afetivo e, até mesmo, em meio a papéis que vocês
desempenham em um casal ou em uma família.

***

A Liberdade não pode se sobrecarregar com vínculo algum.
A Liberdade não pode se sobrecarregar com história alguma, mesmo a mais prestigiosa deste mundo que

vocês tenham vivido em uma vida passada.
Vocês devem então, por completo, liberar-se e se preparar para liberar-se de qualquer identificação ao que

quer que seja, existente em meio ao conhecido.
Sem isso, vocês não poderão ir com facilidade para o desconhecido.

Isso foi chamado, pelo Arcanjo Anael, de Abandono à Luz que lhes é, hoje, solicitado para concretizar
plenamente.

Este Abandono à Luz, compreendam bem que não se trata de fugir da sua própria vida, não é preciso fugir de
tal trabalho ou de tal pessoa, mas é preciso, ao contrário, tornarem-se cada vez mais conscientes deste

Desconhecido, mantendo esse corpo em meio ao conhecido.
A Luz Vibral, que está colocada em vocês, nas diferentes Coroas, permitiu facilitar, de alguma maneira, essa

Passagem do conhecido para o Desconhecido que, no momento, eu especifico a vocês, não é ainda
conhecido e não está ainda acessível por completo, exceto para alguns seres.

Entretanto, esta preparação permitiu (para aqueles que aceitaram) soltarem-se de uma série de
condicionamentos, esses condicionamentos que são, antes de tudo, as crenças, quaisquer que sejam (as



crenças de que os seus filhos sejam os seus filhos, as crenças de que a sua profissão seja a sua vida, as
crenças no que vocês aderem como país, como cultura), e a Verdade.

Não existe qualquer verdade neste mundo e não pode, portanto, existir qualquer verdade em tudo o que vocês
conhecem neste mundo que é, ainda uma vez, um sonho ou uma Ilusão, a Maya.

Isso não é uma visão do mente, mas, sim, a Verdade final que vocês terão que enfrentar e viver.
Dessa maneira, então, vocês não podem manter qualquer preocupação com relação a este corpo (que é, ele

também, uma Ilusão), no entanto, nele se realiza o Desconhecido pela Luz Vibral, mas, é preciso
desvencilharem-se, literalmente, de todo o condicionamento e de todo o apego.

Sem isso, vocês não poderão penetrar no Desconhecido.
 Isso poderia parecer extremamente simples, mas a armadilha mais importante irá se situar, sempre, no nível

do seu ego que irá tentar, de uma maneira ou de outra (enquanto vocês não viverem a sua própria
Ressurreição, enquanto vocês não passarem pela Porta da Crucificação correspondente ao desdobramento da

Luz como deve acontecer), vocês não podem ter certeza, completamente, de penetrar no Desconhecido.

***

Penetrar no Desconhecido é soltar-se, totalmente, do que é conhecido, esse conhecido sendo, aliás, o seu
próprio corpo, as suas próprias concepções, mas, também, a sua própria história já que a história (em meio
mesmo a este mundo) é uma Ilusão, mesmo isso podendo acontecer nos tempos antigos ou atuais, mesmo
isso podendo refletir certa forma de realidade observável, ainda (através de dados arqueológicos ou outros),

elas pertencem, de maneira irremediável, à Ilusão deste mundo.
É disso que é preciso, hoje, extrair-se, por completo, a fim de (nós esperamos isso, para a maior parte de

vocês) conectar as esferas da Liberdade, do Desconhecido, isto é, além da 3ª Dimensão e percorrer, com total
Liberdade, esses estados multidimensionais ou estados de densidade diferente da sua.

A armadilha do ego é, sempre, 'limitar', lembrem-se disso.
Ele vai limitá-los querendo apropriar-se quando vocês não forem os Servidores da Luz, mas, os Ancoradores
da Luz, e é na condição de tornar-se plenamente transparentes (ou seja, não retendo absolutamente nada da

Luz) que vocês se tornam, vocês mesmos, Luz.
Mas, ‘tornar-se Luz’ quer dizer não mais existir enquanto pessoa situada neste tempo, neste espaço,

nesta idade, nesta vida.
Vocês não são esta vida que vocês vivem.

Enquanto vocês tiverem a esperança, ou enquanto seu ego embalar a esperança de se servir da Luz para
transformar alguma coisa desta vida, realmente não se compreendeu ‘grande coisa’ do que é este acesso ao

Desconhecido, independentemente da Luz Vibral que vocês vivem em uma das suas Coroas Radiantes.
A única Porta (como lhes foi dito) é o Coração e permanecerá o Coração e, quando eu falo do Coração, eu não
falo de ‘boas ações’, eu falo simplesmente do estabelecimento da Coroa Radiante do Coração, da Vibração do

Coração, do acesso consciente à Unidade e ao Samadhi como realizaram seres cada vez mais numerosos
sobre esta Terra e como realizaram representantes nas diferentes correntes tradicionais e culturais deste

mundo em encarnação.

***

A Liberdade e a Autonomia requerem abandonar-se e precipitar-se, de alguma forma, no Desconhecido.
Isso necessita de transcender todos os apegos, todos os medos e, principalmente, eu especifico, todo apego

ao seu ego e, evidentemente, é em meio a esta própria Ilusão que deve ocorrer essa Passagem e não em
qualquer além situado do outro lado do véu, chamado de morte.

Vocês têm, portanto, que enfrentar e viver o que vem de maneira lúcida e consciente em vocês, desapegando
cada vez mais da sua história e da sua pessoa.

Enquanto existir um resíduo de identificação a um papel, a uma função ou a uma pessoa, vocês não podem
penetrar estados multidimensionais do Ser ou denominados, ainda, estados múltiplos do Ser.

Os estados múltiplos do Ser estão associados à Consciência Livre.
Vocês jamais podem experimentar isso enquanto vocês estiverem condicionados por vocês mesmos ou por

um sistema exterior, seja ele qual for.
O ‘choque da humanidade’ corresponde à revelação total da Luz e ao desdobramento desta Luz nas suas

estruturas, aqui mesmo, ilusórias.
Na realidade, o que se revela é o seu Espírito, a sua Consciência Ilimitada e a Consciência, é claro, Ilimitada da
Terra, fazendo com que, ela mesma (efetuando esse salto quântico), fique prestes a desagregar e a dissolver 

tudo o que pertence ao domínio da Ilusão, da compressão, da falsificação.
A Terra, então, vai girar, como vocês, girar em todos os sentidos do termo (fisicamente, geograficamente), do
mesmo modo que a sua Consciência, finalmente, vive a sua última Reversão, o seu último Cruzamento, ligado
ao último cruzamento da cabeça, revelando-se, doravante, no corpo (como eu lhes darei alguns elementos), o
que irá lhes permitir realizar (se vocês aceitarem deixar todo o conhecido) a sua transformação final e o seu

acesso ao seu status de borboleta ou de Semente de Estrelas realizado.



Mas, ainda uma vez, vocês não poderão, de maneira alguma, manter o que vocês creem ser hoje e o que
vocês serão amanhã, que vocês ainda não conhecem.

É um ou outro.

***

Cabe, então, desde hoje, colocarem-se as questões corretas.
O que vocês querem viver?

Se vocês quiserem viver, ainda uma vez, em uma estrutura em carbono com um pouco mais de Luz, ser-lhes-á
feito exatamente segundo a sua Vibração.

Mas, vocês não poderão pretender a Luz permanecendo neste corpo de carbono.
Deste modo, então, será preciso escolher entre a Vibração Ilimitada e a Vibração limitada.

Esta escolha, novamente, não é uma escolha da consciência porque, obviamente, o ego vai sempre dizer que
ele escolheu a Luz, mas desde que ele subsista e permaneça no mesmo estado.

Ora, o estado que vem nada tem a ver com o estado do ego.
O ego é uma ilusão criada para a Ilusão deste mundo, não tendo qualquer substrato em meio aos Mundos

Unificados.
Nos Mundos Unificados, vocês não são uma pessoa.

Evidentemente, existe ainda uma individualidade, mas esta individualidade não se exprime através de uma
pessoa ou de um corpo limitado, mas, sim, como uma Consciência totalmente liberada de todo entrave, que

isso seja a possibilidade de viajar nas diferentes densidades temporais, nos diferentes multiversos, nas
diferentes Dimensões, desde A Fonte até o extremo limite dos mundos em estrutura de carbono.

Eis então o que vocês têm que integrar.
Eis então o que vocês têm que assumir como desafio.

Eis então a questão essencial que a sua Consciência deve colocar em meio à limitação: vocês querem
permanecer um ego ou vocês querem se tornar, plenamente, livres?

Não há alternativa.
O ego jamais pode tornar-se livre.

Compreendam bem e se apreendam bem disso.
O ego será sempre confinante e limitante em um papel, em um corpo, em um tempo limitado.

O Espírito é totalmente livre de tudo isso.
Simplesmente, a sua Consciência está, ainda, em grande parte, submissa a esta Ilusão.

A ‘preparação Vibratória’ (que, eu espero, vários de vocês estejam vivendo) é destinada a fazê-los passar mais
ou menos facilmente, conforme a sua Vibração, nesses espaços Unificados.

Alguns de vocês começam a perceber esses espaços Unificados, ou como uma espécie de dilatação da
Consciência, não estando mais consciente dela própria no seu corpo (mecanismo que se aproxima da

obliteração da Consciência), levando ao que é chamado de 4º Estado da Consciência ou Turiya (estado
Unitário) ou, ainda, pela percepção (de maneira lúcida e consciente), diretamente, dos Éteres Unificados

refletindo-se, por exemplo, pela Visão do Sol azul ou, ainda, refletindo-se pela Visão do desaparecimento do
seu ambiente com os olhos abertos.

É assim que vai ocorrer, efetivamente, a Passagem do conhecido ao Desconhecido.
É preciso, portanto, agora, profundamente dentro de vocês, colocar-se a questão e ver, com a Verdade, aí

onde vocês estão.

***

O desdobramento da própria Luz (tal como deve intervir) irá permitir-lhes ‘ver claramente’, por completo, o que
quer dizer que novamente, e até mesmo a um grau ainda mais importante, vocês não poderão mais trapacear

com o seu ego.
Ou vocês irão aceitar o seu ego, ou vocês irão rejeitá-lo (mas, vocês irão rejeitá-lo, integrando), mas vocês não

poderão mais manter a Consciência nos dois.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente para cada um de vocês que percorrem os caminhos da Luz Vibral,

vocês irão se tornar, ou o Ilimitado, ou vocês irão permanecer limitados.
E vocês vão penetrar, cada vez mais, nas esferas do Ilimitado, ou vocês vão penetrar, cada vez mais,

nas esferas da limitação, seja qual for a vivência da Coroa Radiante da cabeça.
Lembrem-se de que a Porta de saída é e irá permanecer, sempre, o Coração, através da sua Vibração da Luz

Vibral, sejam quais forem as sete etapas existentes.
Deste modo, então, a Liberdade e a Autonomia são a sua Essência, são a nossa Essência e a nossa

natureza.
Cabe a vocês, então, ali aderir, não como se adere a uma religião ou a uma crença, mas a adesão apenas



poderá ocorrer pela própria vivência deste acesso ao Desconhecido.
É a isso que vocês são prometidos nas semanas que se abrem a vocês, diante de vocês e que vão colocá-los

no desafio de passar neste Desconhecido, integralmente.
Naturalmente, lembrem-se de que o ponto de vista da limitação será oposto e estritamente oposto ao ponto de

vista da Ilimitação.
A lagarta vai chamar tudo o que vai acontecer (e que já acontece sobre a Terra) de uma destruição total da vida

porque ela apenas percebe a vida através do filtro da Ilusão.
A borboleta, pelo contrário, vai chamar todas essas modificações da própria Luz e da densidade, de uma

liberação e da verdadeira Vida, ou seja, a Ressurreição ou o Renascimento.
Respeitem o ponto de vista da lagarta.

Respeitem o ponto de vista da borboleta.
Cabe a vocês determinar-se, descondicionar-se, sendo, ou um, ou outro e, cada vez mais, irão se tornar, ou

um, ou outro, com Consciência e com toda lucidez.

***

Vocês não poderão mais trapacear com o conhecido e com o Desconhecido.
Vocês tornar-se-ão, ou o Desconhecido, ou o conhecido.

Tornando-se o Desconhecido, vocês irão penetrar, cada vez mais, nas esferas do Estado de Ser (e da sua
própria dissolução desta Dimensão nas esferas do Estado de Ser), nos seus veículos multidimensionais, além
dos papéis da personalidade, além de qualquer função e de qualquer identificação a uma função em meio à

Ilusão.
CRISTO lhes disse: “ninguém pode me conhecer, se não renascer de novo”.

Este Renascimento não é uma reencarnação, mas, realmente, uma ressurreição nos Domínios do Espírito.
O Domínio do Espírito é rigorosamente desconhecido de vocês, na encarnação.

Apenas pode haver projeções, projeções de construção mental, imaginando, supondo, segundo o que lhes é
conhecido, o que lhes é desconhecido, além do além.

Todas as construções ligadas ao conhecimento dito ‘esotérico’ são apenas suposições não tendo qualquer
realidade e qualquer verdade quando vocês penetram a Unidade, se tanto é que vocês a penetram.

É preciso, então, rejeitar toda forma de conhecimento exterior, aí também, toda forma de esoterismo, toda
forma de espiritualidade, para penetrar, em cheio, na vivência do Espírito (ou seja, não mais estar na aplicação

de uma espiritualidade oriunda do conhecido), mas penetrar em cheio o Espírito de Verdade, isto é, o que
vocês são na Luz.

Eis alguns elementos de interrogação que eu desejava dar a vocês, que vão ver, certamente, amplo
desenvolvimento da própria Consciência durante o desdobramento da Luz ao qual eu irei participar, em nível

humano, na vivência da própria Consciência.
Naturalmente, se existirem em vocês, hoje, aí na sequência, perguntas, e se eu tiver tempo, eu bem desejo

tentar dar mais elementos permitindo-lhes ir para este Desconhecido.
Mas lembrem-se de que nenhuma palavra pode expressá-lo e de que apenas vocês podem ali ir.

Ninguém pode fazê-lo no seu lugar.

***

Pergunta: o Desconhecido nos é conhecido enquanto Sementes de Estrelas?

Meu Irmão, o que você percebe no nível Vibral (na Vibração das Estrelas, por exemplo), na ativação de certos
potenciais ligados aos chakras principais (denominados, neste caso, Coroas Radiantes), seja no nível do
Sacro, da Kundalini (chamada de Canal do Éter), seja no nível do Coração ou da cabeça, dá a você uma

pequena compreensão do que é o Desconhecido.
É a penetração do Desconhecido no conhecido que, justamente, permite construir a ponte e é uma ponte

denominada Antakaranah* (ou Antakarana) que possibilita, então, conectar e reunificar o Espírito.

*Ponte de Luz unindo o princípio inferior ao princípio espiritual e divino; permite estabelecer o contato (por meio de 12 tubos/raios de
Luz que partem da cabeça) com o corpo de Estado de Ser; são em número de dois, existentes lateralmente em relação às orelhas e
subindo nos planos sutis mais elevados, até o Sol; também denominado Cordões Celestes, Cordão de Cristal. (SRI AUROBINDO –
17.09.2010)
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Dessa maneira, então, sem conhecer o Estado de Ser, há a possibilidade, para o ser humano (e já desde
muitíssimo tempo, bem antes deste período de 30 anos), a possibilidade de penetrar estados de felicidade

total denominado Sat Chit Ananda, como descreveu vários seres que alcançaram este estado.
Assim, o estado alcançado em meio a esse corpo egotista, presente neste mundo, permite dissolver, por

completo, o ego, colocá-lo a serviço do Espírito, mesmo se o Espírito não puder ser vivenciado
completamente.

Isso se deve ao desaparecimento da matriz astral coletiva, da dissolução da Ilusão programada desde
muitíssimo tempo (e acontecendo desde 30 anos, como eu disse) e, sobretudo, desde as Núpcias Celestes.
Dessa maneira, então, o Desconhecido é conhecido apenas através da Luz Vibral que vem modificar (se você
aceitá-La) comportamentos oriundos até mesmo do seu próprio ego, da sua própria pessoa, fazendo (como

isso foi dito) com que o conjunto do que pertence a este corpo egotista (ou seja, o corpo de desejo e o
conjunto dos desejos) desapareça, progressivamente, do seu campo de Consciência e do seu campo de

interesse.
Enquanto existir um desejo, seja ele qual for (seja reconhecimento como pessoa, seja permanecer como

pessoa), enquanto desejar reconhecimento como ser espiritual em meio à matriz, vocês não podem atingir, na
totalidade, o Desconhecido porque, naquele momento, o ego se apropria da Luz.

A melhor maneira de se liberar dessas armadilhas, por completo, irá acontecer pelo desdobramento da Luz.
Mas, agora, alguns de vocês tiveram acesso, ou ao Estado de Ser, ou às manifestações diretamente

associadas às novas funções espirituais chamadas de Novos Corpos (que são apenas uma das partes do
desdobramento da Luz Vibral) permitindo-lhes, no devido momento, ‘atravessar esse Rubicão’ [tomar uma

decisão temerária, enfrentando as consequências] para ir ao Desconhecido integralmente.
O problema principal do ego é que ele sempre tenta apropriar-se do que é vivenciado em meio à Consciência

Unitária para torná-lo seu.
É preciso estar lúcido e perfeitamente consciente de que o fogo do ego jamais será o Fogo do Coração.
O fogo do ego é um fogo que vai reivindicar: “eu, eu, eu sou isso, eu faço isso”, enquanto que o Fogo do

Coração sabe pertinentemente que ele nada faz.
Enquanto existir a mínima reivindicação, mesmo da Luz, há, é claro, persistência do ego.

***

Pergunta: eu vivenciei uma sensação de Eternidade na minha individualidade. Isso é uma Ilusão?

Meu Irmão, eu posso responder a você a seguinte coisa: aquele que vive, apenas de forma fragmentada, a
dissolução da Ilusão e do ego, realmente pode se colocar a questão da Ilusão do que é vivido.

Somente o ego vai fazê-lo crer que era uma ilusão.
Aquele que se instala, de maneira mais ou menos constante, em meio à sua Unidade, não pode, em caso

algum, ser enganado por qualquer ilusão porque, naquele momento, os componentes do ego nesse mundo
tendem a desaparecer diante da majestade da Unidade.

Deste modo, então, não pode ali haver qualquer dúvida sobre o que é vivido no Fogo do Coração.
Quem irá perguntar será sempre o ego, mas o ego, nesses casos, desaparece e irá desaparecer, cada vez

mais, diante do Ilimitado.
Assim, portanto, desde que você me coloca ou, desde que você se coloca a questão da realidade do que foi
vivido, isso expressa simplesmente, ainda que por um instante, a preeminência do ego porque é o ego que

duvida e, jamais, a Unidade.
 Compreendam bem que não há oposição (mesmo se puder parecer-lhes assim, e é normal quando a

Consciência se situa na limitação), esta oposição ‘aparente’ entre o que é limitado, conhecido e,
Ilimitado, Desconhecido, é apenas uma aparência absolutamente relativa que existe, justamente, no

confinamento em meio ao ego.
A partir do momento em que o Coração, de uma maneira ou de outra, penetrar no Fogo do Coração, o fogo do

ego (porque aí é um vaso comunicante) desaparece.
Essa Passagem do ego ao Coração corresponde à Porta Estreita da Crucificação e da Ressurreição, em um

segundo momento.
Há, obviamente, no momento da própria Passagem, uma dúvida derradeira ilustrada, também, de maneira

simbólica, por CRISTO na Cruz.
É o momento em que é preciso abandonar-se integralmente à Luz.

É o momento em que a própria Consciência vai compreender que ela não tem qualquer papel em relação à Luz
exceto tornar-se esta Luz, e se tornar a Luz é possível apenas se houver parada de tudo o que é da

ordem emocional, mental, apego, crença, sem exceção, mantendo, ainda, este corpo.
Existem testemunhas deste acesso ao Ilimitado ou ao Desconhecido.

Elas são testemunhas indiretas, mas, entretanto, a prova formal do que é vivido.
São as 12 Estrelas, acima de tudo.

São as Coroas Radiantes: aquela da Cabeça, aquela do Coração e aquela do Sacro.



É o único meio que existe, eu diria, racionalmente, de saber que vocês vivem esta transformação.
Todo o resto é apenas ilusão.

A reminiscência das suas vidas passadas, o acesso às suas vidas passadas, a reivindicação de um papel
nesse mundo, como chefe ou como ser desperto, é uma armadilha importante do ego porque, como disse

também, na sua vida, o Mestre Philippe, é não sendo nada aqui, absolutamente nada, que vocês são tudo em
outro lugar.

Mas se vocês são alguma coisa aqui, como podem ser alguma coisa ou tudo em outro lugar?
É impossível.

Dito de outra forma (e eu espero que essas poucas palavras irão lhes falar), enquanto vocês creem possuir a
Luz, é o ego que possui vocês.

A Luz irá possuí-los e liberá-los a partir do momento em que vocês não forem mais nada aqui.
Em outras palavras (e na sua terminologia ocidental), isso se chama Humildade e Simplicidade.

Essas não são palavras em vão.
Esse não é um conceito em vão, mas a estrita Verdade.

Compreendam bem, também, que quando eu falo do corpo de desejo, os desejos não devem ser contrariados
porque, se vocês se opuserem aos seus próprios desejos, vocês irão fortalecê-los, inelutavelmente.

Mas os desejos são realmente transmutados, não pela sua vontade, mas pela própria Luz pondo fim a todos os
desejos ilusórios, sem exceção, em graus diversos para cada um, em função da sua progressão para o

Desconhecido.

***

Pergunta: como encontrar a causa da defasagem causada pelo fato de não se estar na Alegria
enquanto vivendo o Fogo do Coração?

Buscar a causa não quer dizer encontrar uma explicação.
O acendimento ou a ativação do que é chamado de Fogo do Coração corresponde, na verdade, à ativação

conjunta do que vocês denominam 8º e 9º Corpos (Ponto OD e Ponto ER), refletindo-se pela ignição da Coroa
Radiante do Coração, ocorrendo (como isso já lhes foi detalhado) em sete etapas.

A primeira etapa não é necessariamente na Alegria.
Ela corresponde às primícias desta abertura e se reflete muitas vezes por percepções de compressão e de

dores ocorrendo na região do coração ou em torno da região do coração ou acima.
O ego está ainda presente naquele momento.

A Porta Estreita, a Passagem real e total e definitiva do ego ao Coração acontece quando o ego é dissolvido.
É naquele momento que a Alegria pode se instalar de maneira definitiva.
Quando eu digo definitiva, isso não quer dizer que vai ser permanente.

Alguns seres foram capazes de manifestar esta persistência por tempo prolongado.
O melhor exemplo que eu daria é a vida de Ma Ananda Moyi.

Mas alguns seres manifestaram este estado de Alegria em certos momentos da vida deles, podendo
manifestar, ainda, raiva quando eles voltavam na personalidade porque a Porta Estreita não estava ainda

fechada.
Ela estava entreaberta, permitindo passar do ego ao Coração e do Coração ao ego.

É esta Porta que, durante o desdobramento da Luz, vai se fechar novamente por completo, refletindo, então, a
separação final da Consciência entre aqueles que vivem a Consciência do Desconhecido (e ali penetrando em

plena Consciência e em plena lucidez) e aqueles que irão permanecer na Consciência limitada, contudo,
deixando os mundos da separação e da Ilusão.

Portanto, para responder, de outra maneira, a esta pergunta, se houver uma percepção, mesmo em meio às
primeiras etapas do Fogo do Coração, e a Alegria não estando presente, é que o ego está lutando contra o

Coração.
A esfera da Unidade vivenciada em Samadhi em meio à Consciência Unificada (estado de Turiya, Sat Chit

Ananda), propicia uma espécie de distanciamento e não uma indiferença a todos os jogos existentes na matriz
porque vocês não estão mais identificados à sua pessoa, vocês não estão mais identificados a um papel,

vocês não estão mais identificados a uma função nem a qualquer ilusão presente nesse mundo, e isso
proporciona um estado de Alegria.

A Alegria é a própria Essência do Espírito.
O medo é a própria essência do ego.

***

Pergunta: como fazer então para diminuir essa defasagem?



Abandonar-se à Luz.
Não há outra possibilidade.

Enquanto vocês não se doarem para a Luz, vocês não podem penetrar o Espírito.
Enquanto vocês mantiverem uma ilusão de pessoa, através mesmo de sofrimentos passados realmente

vividos, vocês estão no passado, vocês não estão no Aqui e Agora.
Se vocês estivessem inteiramente no Aqui e Agora, o seu Coração estaria saturado de Alegria, do mesmo

modo que Ma Ananda Moyi ou muitos outros.
Assim, portanto, não há nada a fazer porque o fazer irá se situar sempre no nível do ego.

Agora, cada vez mais, há apenas que Ser.
E o Ser encontra-se apenas no Espírito, no Aqui e Agora, não por constrangimento do ego, mas pelo

Abandono do ego em benefício da Luz.
Isso é muito complexo, o que eu digo, para perceber pelo ego porque, justamente, é o ego que escuta.

Mas aquele que vive, mesmo que parcialmente, o Ilimitado, irá compreender facilmente já que ele está vivendo
o que eu digo.

A Alegria apenas pode existir quando o medo está ausente.
Todo medo, qualquer que seja, é um condicionamento do ego e, portanto, um não Abandono à Luz.
Enquanto vocês crerem que vocês dirigem, ministram, controlam a Luz, vocês não são a Luz já que,

evidentemente, vocês estão longe do que vocês consideram como exterior.
Vocês permanecem no conhecido e então, na limitação e então, no sofrimento e então, no medo.

Dito de outra forma, o medo ligado ao ego gostaria muito de desaparecer incorporando a Luz em meio ao
medo ou às Sombras.

Isso é impossível.
A Luz deve preencher todos os lugares, banindo todas as partes reptilianas do seu cérebro.

***

Pergunta: como fazer, diariamente, para ir para o Abandono à Luz?

O que é que não acontece ali senão o ego?
E o ego jamais irá conseguir.

O Abandono à Luz não é uma vontade.
Não é, tampouco, um fazer.

Não é um trabalho em suas próprias Sombras, mesmo a Luz iluminando as Sombras.
É a aceitação, pura e simples, da Luz.

Há, apenas, sofrimento e afastamento da Luz pela adesão ao que você é em verdade ou, em todo caso, ao
que você crê ser em verdade, ou seja, este corpo, esta presença em meio a este corpo que apenas é, de fato,

uma projeção da sua própria mente em meio a uma Ilusão na qual você foi aprisionado.
É preciso agora aceitar esse conceito.

A partir do momento em que você aceitar, inteiramente, esse conceito, você toma já certa forma de distância
em relação ao que é denominado a sua própria personalidade.

Esta tomada de distância em relação à personalidade é já uma primeira etapa para a crucificação da
personalidade que não vai desaparecer.

A Passagem ao Coração faz, simplesmente, com que aquele que conduz o veículo não seja mais a
personalidade, mas o Espírito.

Mas o ego gostaria muito de se apropriar do Espírito.
Aliás, foi por isso que ele criou regras do Espírito nesse mundo, chamado de livre arbítrio, que absolutamente

não existe em meio à Graça.

***

Pergunta: um sentimento de paz profunda é o que você chamou, agora, de Desconhecido?

Não.
Isso é as primícias.

O Desconhecido liberta-os, completamente, do jogo do ego e, isso, vocês não podem ignorar quando vocês o
vivem porque é uma mudança radical, de percepções, de concepções, mas, é claro, antes de tudo, de

Consciência.
Tudo o que é vivenciado na matriz pode aproximá-los, pela Luz Vibral, deste estado de que falo.



Mas ele não pode ser referenciado como experiência pertencente a este mundo.
Vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo.

O Reino dos Céus é inexistente sobre a Terra, já que esta Terra é uma projeção que foi privada do Espírito.
Portanto, vocês não podem pretender encontrar o Espírito, na totalidade, neste mundo, mas, sobre este

mundo.
Nesse sentido, a Luz Vibral vem liberá-los.

***

Pergunta: você pode nos ajudar, justamente, a superar este ego e este mental?

Além das minhas palavras referentes à Consciência pura, o conjunto do Yoga da Unidade, da Verdade
(transmitido a vocês por Um Amigo), e o conjunto das Núpcias Celestes, contribuem, de maneira formal, para
fazê-los percorrer esse caminho, cada um a seu ritmo, mas, compreendam bem que o que chega agora é o

desdobramento da Luz e que o desdobramento da Luz nela mesma vai acontecer na totalidade para cada ser
vivo, quer ele queira ou não, quer ele aceite ou não.

Portanto, não há necessidade de se preocupar com o desaparecimento do mental.
Simplesmente, as circunstâncias do seu desaparecimento serão profundamente diferentes segundo a sua

capacidade para extrair-se ou para manter o que eu chamei de fogo do ego ou os jogos do ego.
Gradualmente e à medida que vocês penetrarem a Luz Vibral, ou melhor, mais exatamente, gradualmente e à

medida que a Luz Vibral os penetrar, a sua Consciência vive acessos temporários a estados de Samadhi.
É neste estado de Samadhi que vocês tomam consciência da Verdade da afirmação que esse mundo é

Ilusão, não antes.
Se não, isso é apenas uma crença, aí também, mental.

Vocês apenas podem viver a experiência da Ilusão e a experiência do Desconhecido, e isso não é em função
de um fazer do ego, bem ao contrário.

É nesse sentido que a Luz Vibral tem por vocação primordial, durante os seus primeiros desdobramentos
(anteriores ao desdobramento da Luz agora), levá-los a viver a proximidade dessa Passagem que é, de

qualquer modo, a última Porta.
É o local onde vocês se despojam de todas as suas ilusões, de todas as suas pretensões, na totalidade

De certa maneira, vocês se despojam de vocês mesmos.
Vocês aceitam, ou não, não ser mais nada para poder ser tudo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Muito queridas Irmãs e muito queridos Irmãos, eu lhes transmito toda a Graça que é possível transmitir a vocês
através do corpo onde eu estou.

Eu lhes digo até muito em breve para prosseguir, de maneira, eu espero, mais explícita, as diferentes
Passagens ocorrendo durante esta última Passagem do conhecido ao Desconhecido, durante a revelação da

Consciência Ilimitada, Sat Chit Ananda.
Saudações e Bênçãos.

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

(*) – IRMÃO K (01.04.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

*

(**) – UM AMIGO (12.02.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/02/um-amigo-12-de-fevereiro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/02/um-amigo-12-de-fevereiro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html


***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article1d86.html

03 de Julho de 2011
(Publicado em 04 de Julho de 2011)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article1d86.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Chamem-me Irmão K, Irmãos e Irmãs encarnados.

Eu venho, enviado pelo Conselho dos Anciãos, continuar certo número de elementos correspondentes ao
desdobramento da Luz como começa a se viver sobre esta Terra.

É-me solicitado, hoje, expressar algumas ideias (e vivências, também, quando eu estava encarnado como
vocês), com relação à Passagem, a abertura da Trilha central posterior, situada entre a região entre suas

omoplatas e o meio do seu Sacro.
Vocês compreenderam, anatomicamente, vocês estão em sobreposição, naquele

nível, sobre o que é chamado (nos textos orientais) de Kundalini, com sua corrente central e suas duas
correntes (solar e lunar) denominadas Ida e Pingala.

As primeiras Partículas Adamantinas e o desdobramento da Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e de
certo número de fatores, permitiram que esse canal mediano da coluna vertebral se tornasse, de algum modo,

um canal um pouquinho diferente em sua constituição, como foi descrito nos textos mais antigos.
O canal mediano, denominado Sushumna, tornou-se, de qualquer forma, um ‘Canal do Éter’ porque deixando

passar o Fogo da Terra e o Fogo do Éter.

***

A parte da qual eu vou expressar-lhes alguns pontos de vista (algumas reflexões também) é a parte constituída
(entre sua parte baixa e sua parte mediana), muito exatamente, sob a 5ª vértebra dorsal.

Essa Trilha é então a segunda Trilha a se revelar e ela reflete, de algum modo (quando essa Trilha está aberta),
o que nós poderemos denominar, se vocês bem querem, uma Descompartimentagem [ausência de conjunto
de compartimentos – termo adaptado pela tradutora para a palavra francesa 'Décloisonnement'] por intermédio
da Vibração KI-RIS-TI (situada entre as omoplatas) e a Vibração desse ponto (no meio do Sacro) denominado

CLAREZA, a Descompartimentagem Dimensional permitindo-lhes pôr fim ao que vocês vivem em meio à
partição.

IRMÃO K – 5 de julho de 2011

http://api.ning.com/files/wWCfc0zEZZy3oy24OnHiMQCjuOTpoJ-zE7NcFJLrxkOZr2jU5g*mo*xI725yvoB7G-v16bdf*YjAEOlnvHW5uzP6uj9UGdtg/bibli_244.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-sfNJSp7yJGQ/UXSlWR3vOnI/AAAAAAAABOM/Vaz8b6tKsBU/s1600/Abstract_fantasy_land_B7305901.jpg
http://api.ning.com/files/7zI6Pw6jS*h3hjvGLP*HVvh55MrZbpH5JOHHt3MOIe724YFJUYr7wxo7IGqr-q0FBa7tT*2bJstApLj*32-dKXpWn4*AauOm/00sushumnaidapingala.gif


***

Permitam-me, inicialmente, expressar certo número de verdades que estavam já presentes em minha vida e
que é bem evidente que isso não pôde ser reparado desde minha vida e isso é muito lógico.

Então, observando a sociedade, qualquer que seja (tanto no Ocidente como no Oriente ou como em países do
Meio Oriente ou do Extremo Oriente ou ainda, mesmo, em outros continentes), é evidente que a sociedade

humana está estruturada sobre um princípio particular que eu denominaria, se vocês bem querem, um ‘princípio
de partição’.

Este princípio de partição é oriundo de certo número de mecanismos de funcionamento (oriundos, diretamente,
do que é convencionado chamar de livre arbítrio ou de ação / reação), exprimindo-se bem além dos dados
espirituais existentes nesse mundo encarnado, mas, no funcionamento mesmo de todas as interações na

sociedade como nos indivíduos como em grupos de indivíduos.
Essa partição resultou (agora, em minha vida e, já, antigamente) em um mecanismo de especialização da

sociedade.
Esta especialização é ilustrada ao nível de cada ser humano através dos estudos (a ‘educação’ como isso foi

chamado), mas também, na partição de certo número de mecanismos de funcionamento da própria trama
social e dos grupos de indivíduos entre eles.

Essa partição tornou-se tão evidente que foi preciso, de algum modo, mascarar essa partição através de novos
termos e de novos conceitos destinados a ignorar esse princípio de partição e de especialização da

sociedade.
Dessa maneira, o ser humano tornou-se, de certa forma, cada vez mais especializado e, eu diria mesmo, ultra

especializado em um domínio.
O princípio da especialização é um princíprio que permite ter um ponto de vista cada vez mais limitado, mas,

cada vez mais preciso, em algum mundo que o ser humano vai explorar ou que a sociedade vai explorar.

***

O conhecimento, cada vez mais profundo, da matéria, da psicologia, fortaleceu, de algum modo, essa partição.
O resultado imediato foi o aparecimento de tecnologias (quaisquer que sejam), de uma matriz tecnológica que
(como vocês observam com um simples bom senso) vai cada vez mais contra as leis da natureza, as leis do
que é observável na natureza (sem a intervenção humana) onde a regulação se faz de maneira espontânea.
Deste modo, então, esta especialização e essas mudanças, portanto, do ponto de vista da sociedade e dos

seres que a compõem, resultaram em sempre mais fragmentação, em sempre mais partição.
Cada um (e eu falo aí de indivíduos como de grupos sociais ou de países) se fechou, de algum modo, em um

mecanismo de funcionamento cada vez mais preciso, de certa forma, mas o fazendo ignorar, literalmente,
regras muito mais gerais.

Então, para mascarar isso, foi iniciado um movimento para que a consciência humana, a título coletivo e a
tílulo individual, não pudesse duvidar, em momento algum, que esse bem estar tecnológico (essa partição)

fosse exatamente isso.
Naquele momento, foi então essencial quebrar, pouco a pouco, as barreiras existentes entre o países, sobre
outras formas (denominadas fronteiras), até fazer cogitar à consciência humana, uma possibilidade ilusória de
que, através desta especialização, ocorria exatamente o inverso da partição e, portanto, uma espécie de nova
ordem, uma espécie de nova função que permitiria, através do conhecimento da tecnologia (do progresso, em

seu sentido o mais amplo), possibilitar um melhor conforto, uma vida melhor.
Alguns modelos mesmo, psicológicos, foram elaborados completamente em cima disso permitindo alegar que,

desde que um ser humano tivesse satisfeito suas necessidades fundamentais de sobrevivência, ele podia,
então, voltar-se para o Espírito.

Infelizmente, a experiência que vocês vivem, a título coletivo, mostra que não é absolutamente verdadeiro e
que isso é absolutamente falso já que esta espécie de abertura é, de fato, apenas um fechamento camuflado,
isolando cada vez mais seres humanos em seu próprio universo, em sua própria dimensão e em sua própria

especialização.

***

Obviamente, a contribuição indiscutível, para esta vida, nesta dimensão, de certo número de descobertas, é
acompanhada (e vocês o vivem) de um desconforto cada vez maior já que o homem, pouco a pouco, foi

submetido a forças totalmente involutivas (a despeito dele), robotizando e automatizando, de algum modo, sua
própria vida, afastando-o sempre mais de sua imersão na natureza e nas leis que eu denominaria naturais.

Existe, portanto, nesta especialização, uma partição cada vez maior, propiciando uma ilusão perfeita de
progresso para o ego (e para o ego social em seu sentido o mais amplo), mas, confinando, em nome da

liberdade, em uma segurança cada vez mais importante.
Aliás, como se pode falar de liberdade, em nome da segurança?

Há, ou segurança, ou liberdade.



Há, ou segurança, ou liberdade.
Não pode ali haver as duas.

Deste modo, então, o corpo social da humanidade está aprisionado, cada vez mais, nas restrições, nesta hiper
especialização e nas partições novas que, até agora, nunca havia estado presentes.

O resultado, então, uma ilusão de liberdade, que o mental se apreendeu, através da noção de segurança,
de estabilidade, de segurança em todos os níveis (social, afetivo, financeiro), que pode apenas levar ao que

vocês observam nesse momento.
Saindo da trama social, a raiz mesmo desta especialização ou desta partição dimensional encontra sua fonte na

própria origem do que vocês chamam de falsificação, ou seja, o fato de ter erigido, em princípio inelutável e
inexorável, o ‘princípio de Dualidade’.

Este princípio de Dualidade está presente em todos os setores da sociedade e em todos os mecanismos de
funcionamento do ser humano onde tudo vai, sistematicamente, se resumir, de certo modo, em uma alternância

de bem e de mal ou de Sombra e de Luz.
Dessa forma, o ser humano vai passar seu tempo (nesta dimensão) a falar de ética, demoral, de certo número
de conceitos, em concordância com seu próprio mecanismo de pensamento de separação, culminando (como

eu disse) no que vocês observam ao redor de vocês e vocês sabem, perfeitamente, que o que vocês
observam ao redor de vocês (mesmo se vocês o recusam) está, de qualquer modo, inscrito em vocês,

exatamente da mesma maneira.
O mundo, afinal de contas, é apenas o reflexo do seu Ser Interior, como está projetado nesta realidade que não

é real.
Assim, então, a partição propiciou uma ilusão de liberdade através de algumas palavras e conceitos, veiculados

cada vez mais facilmente pela própria sociedade.
Há, de algum modo, uma forma de hipnotismo do indivíduo, de submissão a todos esses conceitos, aceitos a

título de crença, a título de evidência, como algo inelutável e inexorável.

***

Portanto, a armadilha da robotização ou da especialização fechou novamente de um golpe, aprisionando o
homem cada vez mais em um isolamento dimensional, a tal ponto que, hoje, no final desta era (denominada no
hinduísmo Kali Yuga ou Era Sombria), a maior parte dos seres humanos pensa e imagina que não pode existir

outra coisa além da vida que ele vive (ou, então, uma melhoria dessas condições em um futuro sempre
hipotético), através de uma ‘vontade de bem’ ou de uma vontade de melhoramento ou de supressão do mal,

sem, no entanto, perceber qualquer raiz, qualquer origem e qualquer partição.
Assim, pouco a pouco, o corpo social da humanidade foi compartimentado, confinado e truncado (como foi
anunciado nos textos muito antigos), levando, justamente, a esta Era, denominada Sombria, ou Kali Yuga.

Foi dito também, em todas as profecias, em todos os povos, que chegaria um momento preciso onde, à força
de viver a especilaização, a robotização, oconfinamento, a partição, o ser humano viveria, a um dado

momento, uma forma de ‘iluminação’, refletindo-se pelo despertar da Fênix, refletindo-se pelo aparecimento de
uma Era de Ouro.

A problemática é que não pode estritamente existir qualquer Era de Ouro em meio a leis que não
correspondem às leis do Universo, mas sim a leis pré-existentes e manifestadas no mundo e exclusivamente

neste mundo e nesta dimensão.
Então, é claro, sejam as visões dos profetas, sejam as profecias dos povos nativos ou, ainda, as Escrituras

ditas Sagradas, vários seres humanos projetaram-se em um futuro melhor, passando por uma forma de
‘seleção’ (ou de purificação) pondo fim, de algum modo, a uma forma de autoconsumo (ligado ao consumismo

excessivo desse mundo) liberando-os, pelo Fogo e levando-os a viver, de qualquer forma, uma liberdade,
nesse mundo, que não pode existir.

A inclinação do desdobramento posterior que eu acabei de falar-lhes é diretamente procedente disso (a
Clareza) que se conecta, nessa Trilha, ao ponto KI-RIS-TI.

***

A Clareza apenas pode existir nesse mundo compartimentalizado porque a Clareza corresponde a uma visão
que eu qualificaria de ‘panorâmica’, integrativa, e não separatista, como vocês a vivem.

Um físico vai conhecer, perfeitamente, os nomes e o funcionamento do conjunto de partículas que ele nunca
pôde ver a não ser através de uma técnica, mas será realmente incapaz de compreender o funcionamento de

um vírus ou, ainda, de um ciclo cósmico ou cosmológico.
Dessa maneira, então, o ser humano acreditou que pertencendo a um sistema de conhecimentos
compartimentalizados e se reunindo a diferentes partições, ele iria poder descompartimentalizar.

Esse é o mesmo princípio do que vocês têm sob seus olhos, através do resultado da tecnologia que vocês
chamam de internet que não é nada além de um sistema de conhecimentos amontoando uns aos outros e que,

jamais, irá permitir-lhes descobrir a Liberdade.
É um arremedo de Liberdade, e esse princípio de ação de forças é ainda chamado de um nome muito preciso

já que se trata de forças denominadas Arimânicas opondo-se ao retorno de Cristo.



O que é o Cristo?
O Cristo é o princípio de Liberdade absoluta que se opõe à partição e à Ilusão do confinamento

dimensional.
Eu não retornarei ao personagem histórico, à sua mensagem, porque se supõe que todos aqueles que se
interessam sobre o que ele disse estiveram, obviamente (em um momento ou outro desta existência) em

contato com alguns escritos, reputados como tais.
O que eu venho dizer-lhes é que a ‘inclinação posterior’, pondo fim a essa partição Dimensional da

Consciência, pode apenas existir a partir do momento em que vocês o aceitam como real em meio à sua
própria vida.

A descompartimentagem pode apenas realizar-se a partir do momento em que vocês aceitam não mais jogar o
jogo da Dualidade (e da dita partição), ou seja, é precisopresumir e aceitar um princípio diferente do que

aquele que prevalece nesse mundo e em sua vida.
Isso quer dizer que é preciso presumir que existem outras Dimensões, presumir que existem outros estados

da matéria e, principalmente, que existem outras Leis não tendo rigorosamente nada a ver com as leis que
estão em voga nesta Dimensão.

Esta suposição é, evidentemente, um ato de interrogação mental, mas que lhes permitirá, hoje muito mais do
que em minha vida, aproximá-los de uma verdade e, portanto, da descompartimentagem.

***

Alguns de vocês, aqui como em outros locais, têm presumivelmente (através das minhas palavras) se
apreendido de quem eu fui em minha vida, mas isso não tem qualquer importância.

 Contudo, convém compreender (como eu disse durante minha primeira intervenção neste ciclo, neste espaço)
que, liberar-se do conhecido necessita aceitar, em alguma parte, que existe um Desconhecido porque, o que é
chamado de ego (ou de princípio de partição) sempre persuadiu de que ele conhece todo o conjunto do que é

para conhecer e vocês têm (eu espero) concordado (ao menos em parte) que todos os sistemas de
conhecimentos acessíveis (de maneira instantânea, hoje) colocam-nos na Ilusão de um conhecimento universal

que lhes dá, ainda mais, a Ilusão da força e a Ilusão da Liberdade.
Não é possível viver a Liberdade nesse mundo porque ela não pertence a esta Dimensão, em todo caso

nesse mundo que vocês vivem.
Dessa maneira, então, se esta Liberdade não existe nesse mundo, o que isso quer dizer?

Isso quer dizer que existe um espaço de vocês mesmos onde, todavia, esta Liberdade lhes é acessível e é
exatamente o caso.

Mas esta Liberdade lhes é acessível apenas a partir do instante em que vocês aceitam que vocês estão, vocês
mesmos, compartimentados (ou fragmentados, se vocês preferem) ao nível da Consciência.

Independentemente de suas experiências, independentemente dos seusconhecimentos, independentemente
de suas vivências, independentemente de suasreminiscências, independentemente de sua idade, o

Desconhecido não pode ser conhecido pelo conhecido.
A descompartimentagem apenas pode ser realizada por vocês mesmos e toda Ilusão das religiões consistiu

em fazê-los crer que a descompartimentagem seria trabalho de um salvador exterior.
Não existe qualquer salvador exterior.

É bem por isso que, em minha vida, tendo vivenciado o acesso à Unidade (na totalidade, mesmo se não tinha
chegado o momento), eu pude, em alguns momentos de minha vida, retirar-me inteiramente de todos os

apegos que me remetiam como salvador ou novo instrutor do mundo.
Não existe instrutor do mundo.
Não existe salvador do mundo.

Existem apenas vocês, e vocês sozinhos.
Aceitar isso é já dar um grande passo para a eventualidade e a possibilidade de sua própria

descompartimentagem.



O desdobramento da Luz atual, realizado por três Arcanjos, irá permitir-lhes (se vocês o aceitam,
evidentemente) descristalizá-los, literalmente, desta Dimensão, de sua Ilusão, de suas crenças, de

suas adesões, a fim de fazê-los descobrir outro mundo.
Este outro mundo é justamente este Desconhecido que o ego não quer conhecer porque, para ele, isso seria o

próprio fim.
Este Desconhecido, sobre o qual já falei, necessita liberar-se do conhecido.

Liberar-se do conhecido é já aceitar (em princípio e em potencialidade de verdade) que existe outra coisa além
desse conhecido e que, jamais, este Desconhecido, que se revela atualmente, poderá ser, de algum modo,

aplicável e sobreposto às leis do conhecido.
Eu posso mesmo dizer (para aqueles que vivem já, em parte) que as leis do Desconhecido são estritamente
opostas às leis do conhecido, que a lei que é chamada de ação / reação (que pode ter múltiplas traduções,
desde a predação, a competição, tudo o que está ligado à alternância de bem e de mal, à emoção, a tudo o

que faz reagir o ser humano para direcioná-lo em um sentido) não existe simplesmente em meio à
desfragmentação e em meio aos mundos que pertencem a outras funções e, em todo caso, que lhes são

estritamente desconhecidos.
Existe, no ser humano, e hoje particularmente, a possibilidade de realizar uma parte desse trabalho.

Isso, vocês o realizaram através do que vários Intervenientes (neste canal, como em outros) lhes revelaram
(não tanto ao nível histórico, mas, bem mais, ao nível de novas percepções da Consciência e de novas

Vibrações surgindo no Interior mesmo desse corpo) porque, efetivamente, sair desse corpo apenas pode
acontecer nesse corpo, senão vocês teriam, evidentemente, já saído e, para a Consciência, não é estritamente

o mesmo.
Apenas em meio a esta Consciência que vocês habitam (já que é a única que vocês estão conscientes) que

pode, unicamente, realizar-se o acesso a uma forma de consciência diferente que, pessoalmente, eu gostaria
de chamar de Ultra Consciência ou de Consciência Unificada, não tendo mais nada a ver como o que vocês

vivem nesta vida, em sua vida, tal como vocês a nomeiam.
Portanto, aceder a este Desconhecido será realizado, em grande parte, pela ativação desta Trilha em vocês.

***

Esta Trilha vai se abrir e vai então verter um fluxo de Luz Vibral e um fluxo de Desconhecido em meio ao
conhecido.

Dessa maneira, então, vai subir, em seu Sacro, um Fogo.
Este Fogo da Terra, propagando-se no Fogo do Éter, virá, aí também, inundar o Coração através desse ponto
preciso (localizado atrás de suas costas, ao nível da coluna vertebral) sobre um ponto que lhes será detalhado

posteriormente mas, que é, efetivamente, o local onde pode imiscuir-se, de alguma forma, a Verdade, em
vocês.

A Verdade começou a imiscuir-se, de maneira gradual, desde agora perto de 30 anos.
Ela é, progressivamente, infiltrada no conjunto de estratos da Consciência dissociada e no conjunto mesmo

dos átomos, das células, dos diferentes corpos do planeta.
Obviamente, durante este período é que as mais intensas oposições foram feitas ao próprio estabelecimento

desta Consciência Unificada e, lembrem-se de que o que acontece no exterior acontece, igualmente, da
mesma maneira, em vocês.

Existe então um princípio fundamental que se opõe, ele mesmo, ao seu acesso ao Desconhecido e isso foi
denominado, parece-me, Fogo do ego.

O Fogo do ego é algo que vai mantê-los em meio à partição e, como na sociedade, o objetivo e toda a sutileza
(este aspecto um pouco divisor ou diabólico) é fazê-los crer que vocês irão para sua Liberdade.

Portanto, mesmo nesse mundo, vocês veem, ao redor de vocês, que lhes falam de uma nova ordem mundial,
de uma nova religião mundial, de um novo paradigma de vida, nesta Dimensão mesmo onde a ‘vontade de

bem’ substituiu a própria noção de Liberdade e de liberação.
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Os modelos, mesmo os mais espiritualizados (os mais vulgarizados, atualmente) irão fazê-los crer que vocês
podem encontrar alguma satisfação nesse mundo, em total oposição (se vocês já leram) ao que lhes dizia o

Cristo (ou, em todo caso, o que permaneceu) e, em total oposição, mesmo, com os ensinamentos ou, em todo
caso, com a experiência vivenciada e traduzida em palavras de alguns seres tendo vivido o acesso (além de

qualquer religião) à própria Unidade e à Verdade dessa descompartimentagem.

***

A Passagem do Fogo do ego ao Fogo do Coração é realizada por uma primeira porta, chamada de ‘Porta
Estreita’.

Esta Porta Estreita é então, de algum modo, uma primeira morte permitindo vivertransfiguração e crucificação.
Resta-lhes, depois, ressuscitar em meio a esse mundo porque, é aqui, efetivamente, que tudo deve acontecer

mesmo se, em última análise, o conjunto da humanidade será liberado.
Mas as diferentes liberações possíveis não serão as mesmas para cada um, em função do trabalho que terá

sido realizado.
Compreendam bem que este trabalho não é para ser apreendido no sentido de umlabor ou de

uma dificuldade já que é, justamente, exatamente do inverso que se trata.
Trata-se sim de um abandono de todo trabalho, de um abandono de toda veleidade de vontade de bem ou de

mal, para extrair-se desse princípio de Dualidade.
Não se combate a Dualidade em meio à Dualidade.

Não é fazendo o bem exageradamente que vocês sairão do bem e do mal.
Não é, tampouco, fazendo o mal exageradamente que vocês sairão do bem e do mal.

A problemática daqueles que querem sair, por cima ou por baixo, é estritamente a mesma e isso não muda
estritamente nada.

Não existe, do ponto de vista da Unidade e, além desse mundo falsificado, qualquer diferença fundamental
(mesmo se isso pode chocá-los) entre aquele que faz o bem ou o mal porque, à sua maneria, ele mantem a

Ilusão do bem e do mal.
O bem e o mal não fazem parte da Criação original.

Isso é uma modificação das Leis existentes na Unidade e do que vocês chamam de Desconhecido, tendo
permitido, de alguma maneira, apesar deles (isto é, quando eu digo “eles”, são as Consciências, de maneira

geral), viver um estado de separação que culmina, hoje, nessa partição, dando-lhes a Ilusão de um
conhecimento absoluto ou de um poder total (o domínio do átomo) e vocês veem o que isso faz, hoje, sobre

seu mundo.
Não se pode violar a Lei de Atração, a Lei de Ressonância (denominada Lei de Graça), por tempo demasiado
longo e tudo será feito, é claro, até o extremo limite, para ocultar-lhes a violação dessas Leis do Universo, ao

nível dos Mundos Desconhecidos, denominadas Lei de Ação de Graça.

***

Nesta Lei de Ação de Graça, não existe nada além do que a própria Consciência.
Não existe qualquer história, no sentido em que vocês o entendem.
Não existe qualquer papel, no sentido em que vocês o entendem.

Não existe qualquer meio de se segurar ao que quer que seja de conhecido e vivenciado nesse mundo.
O princípio de Passagem da segunda Porta é, justamente, esta Ressurreição, ligada à ‘inclinação posterior’ do
desdobramento da Luz (esta famosa Trilha de que lhes falo), partindo do Sacro e se religando ao ponto central

do chakra do Coração (na parte de trás do corpo), aí onde se manifestam algumas funções.
Não cabe a mim revelar-lhes mais adiante o desdobramento desse corpo espiritual (em relação com o ponto
ER do seu peito), ligado ao Samadhi e ligado às diferentes etapas desse Samadhi, contribuindo para a sua
desfragmentação ou para a sua descompartimentagem, permitindo-lhes, pouco a pouco, estabelecer, em
vocês, a Vibração Cristo, a Presença Cristo, a fim de tornar-se, vocês mesmos, um KI-RIS-TI (ou seja, um

Filho Ardente do Sol) tendo vencido, de algum modo (mesmo não se tratando verdadeiramente de um
combate), as duas Portas da Ilusão, primeiro a Ilusão do ego e, em seguida, de maneira muito mais geral,

a Ilusão desse mundo.

***

Portanto, compreendam bem que aquele que apenas vive o ego e não tem a veleidade, nem a possibilidade,
nem a intenção de sair dessa partição, não vê mesmo a partição.
 Ele vê apenas outra expressão que ele chamará de ‘progresso’.

Este progresso, na realidade, visto do nosso ponto de vista, é estritamente ao oposto do progresso já que se
trata de uma involução importante da Consciência humana e é, no entanto, nesta involução importante que se



encontra a transformação final da humanidade.
 Isso não é um paradoxo, mas é oriundo, diretamente, dos próprios princípios de funcionamento desse mundo

falsificado em meio ao bem e ao mal.
Apenas quando as forças de atrito atingem seu apogeu (para uma Consciência ou para um sistema) que este

pode liberar-se, quando a lei que prevaleceu e que é então uma força de atrito, denominado Fogo do ego
(como é ilustrado, em vocês como na sociedade), que este sistema explode por si mesmo do interior,
liberando, então, a Unidade que havia sido, de algum modo, confinada pelo princípio do bem e do mal.

Assim, a Unidade não é um estado de bem supremo.
Assim, a Luz não é a alternância da Sombra e da Luz.

Obviamente, as palavras são empregadas com intento por aqueles que dirigem, de certa forma, e controlam a
construção da humanidade na medida em que lhes convém, mas que não corresponde, de forma alguma, à

Verdade.
Portanto, a ativação, em vocês, dessa Trilha (que se realiza pelo desdobramento da Luz) e, a partir do

momento em que, em vocês, a suposição da Unidade é possível e, em que, em vocês, é revelada uma das
Coroas Radiantes, uma das três Lareiras, então, naquele momento, lhes é possível (e sobretudo agora, durante
o que foi denominado o fato de ser chamado por três vezes) viver enfim sua Ressurreição em meio ao mundo

Unificado e isso deve se viver aqui.
A Ressurreição final, associada a um evento buttoir, se não foi realizada, conduzirá, de qualquer maneira, a uma

forma de Liberdade.
Mas essa descompartimentagem e esta forma de Liberdade não poderão, em caso algum, ser completadas,

contrariamente ao que acontece se é vivido aqui.

***

No entanto, é preciso, também, aceitar que, nesse caminho, nessa Trilha, particularmente, é algo que vocês
podem apenas realizar sozinhos.

Jamais alguém poderá levá-los, pela mão, para viver esta experiência.
Então, é claro, nos tempos antigos, alguns de meus colegas (em meio aos Anciãos) puderam exercer esse
papel, para conduzir as pessoas às Portas de seu Templo Interior, contrariamente a mim que, muito jovem,

recusei esse papel de mestre ou deinstrutor, tendo compreendido que havia riscos extremamente importantes
de querer se pretender (mesmo, nomeado pelos outros) como um instrutor do mundo ou um salvador mesmo

de outra pessoa porque, desde que há adesão de uma pessoa à sua pessoa, no conhecido, vocês não
podem mais sair do conhecido e vocês se fecham, vocês mesmos, nesse conhecido.

Muito poucos tiveram a lucidez, entre os Mestres autênticos, para extrair-se totalmente disso.
Compreendam bem que não existe ninguém além de vocês para atravessar esta última porta.

A primeira porta pôde ser, efetivamente, facilitada pelo que vocês observam ao redor de vocês (seus próximos
que vivem as transformações, talvez idênticas a vocês mesmos), mas, jamais, a segunda porta pode ser

atravessada por outra coisa que propriamente vocês.
A diferença essencial, em relação ao que há ainda alguns meses, é que o desdobramento da Luz Vibral

(iniciada pelos três Arcanjos que vocês conhecem e subtendida pelo conjunto das Forças Unificadas) tem por
vocação facilitar-lhes, tanto quanto possível, esta última Passagem.

Mas, esta última Passagem (e nós lhes dissemos) é um mecanismo que deve se exercer aqui, no seu
conhecido e o Abandono do ego, é o momento onde vocês se abandonam a outra coisa.

É a frase de Cristo sobre a Cruz que precede, imperativamente, a Ressurreição.
É o que ele lhes disse.

Assim, portanto, a Trilha que, hoje, vai se iluminar (desde esta noite) vai permitir-lhes perceber, em vocês, as
primícias do que é o Desconhecido.

Quando eu falo do Desconhecido, eu não falo de reminiscências de suas vidas passadas, eu não falo da Luz
ou de informações vindas através da Ilusão desse mundo ou da matriz astral, mas sim, das Vibrações vindas,

aliás, desse conhecido, fluindo atualmente sobre esse mundo.
Vocês têm notado, para vocês que irão ler-me, é claro, através de sua própria experiência, as primeiras

deposições de Luz Vibral, eu diria, em uma de suas Coroas, no conjunto de suas Coroas e em suas Lareiras.

***

Mas, hoje, é preciso ir bem além disso.
É preciso aceitar morrer para vocês mesmo e, para isso, é preciso tornar-se extremamente pequeno.
Esta palavra aí pode parecer bizarra em minha boca, mas eu penso que há outros Intervenientes que

desenvolverão isso porque essa foi sua vivência na forma de manifestar sua Consciência Unificada (em um
tempo anterior à minha própria vivência) de outro modo, mas que é, entretanto, extremamente instrutiva (ao

menos nós o esperamos) para permitir-lhes compreender e viver, realmente, essas duas palavras essenciais
que são a Humildade e a Simplicidade [ver a mensagem de PHILIPPE DE LYON de 5 de julho de 2011].



Todos nós falamos muitas vezes (em todo caso, no que se refere aos Anciãos e aos Arcanjos) sobre os quatro
Pilares, mas obviamente, cada um desses quatro Pilares pode ser reconduzido, por cada um, ao seu próprio

filtro e mesmo ao nível do ego.
Na realidade, o ego tem quatro Pilares, ele também, mas os Pilares do ego não são os Pilares do Espírito,

mesmo se eles têm os mesmos nomes.
De fato, o ego vai apropriar-se desses Pilares enquanto o Espírito vai vivê-los o que, tenham-no, não é

estritamente a mesma coisa.
A ativação dessa Trilha vai se perceber, para muitos de vocês, por uma forma de Fogo percorrendo,

efetivamente, a parte, ou inferior das costas, ou a parte média das costas.
 Alguns de vocês, aliás, sentem o ponto KI-RIS-TI, ao nível das costas, em ressonância com o ponto KI-RIS-TI

ao nível da cabeça.
Lembrem-se de que além das Vibrações percebidas, sua Consciência é Vibração e que se vocês se

abandonam, de algum modo, às suas próprias Vibrações, vocês verão sua Consciência modificar-se e se
aproximar, de certa forma, do que eu chamo de Desconhecido.

Eis os primeiros elementos que eu tinha para transmitir-lhes, da parte dos Anciãos, e, evidentemente, coloridos
de minha própria experiência vivenciada durante minha última vida e que era importante dar a vocês.

Compreendam bem que em cada uma das minhas intervenções, eu darei a vocês elementos de reflexão e de
interrogação de seu próprio mental, permitindo-lhes colocar questões que podem possibilitar Vibrar ao nível do

Desconhecido.
Se existem, agora, perguntas em relação ao que eu acabo de expressar a vocês e se eu ainda tiver tempo, eu

dou-lhes a palavra.

***

Pergunta: podemos alcançar o Silêncio do mental nesse mundo falsificado?

Meu Irmão, é mesmo indispensável.
A Unidade passa, obrigatoriamente, por um estado ou uma etapa de Silêncio mental total.

Existe ainda (e isso lhes foi dado pelo Arcanjo Miguel, durante as Núpcias Celestes (*)) uma etapa denominada
Silêncio Interior que segue, de algum modo, a expansão desse primeiro Fogo que lhes foi dado e que vai se
traduzir, na Consciência, pela passagem em Maha Samadhi, ou seja, na realidade, no penúltimo Samadhi,

aquele onde existe, propriamente falando, uma dissolução, desta vez, total, da personalidade e de tudo o que
constitui a personalidade no seu mental, em suas emoções e seus afetos.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção dos quatro Pilares vivenciados no mundo do Espírito e
aqueles vivenciados no mundo da personalidade?

Querida Irmã, isso é extremamente simples.
Em meio à personalidade, e vocês conhecem todas as pessoas assim: as pessoas ditas ‘morais’ que vão

aplicar as regras de ética, de integridade, de atenção, deintenção, mesmo em sua personalidade, ou seja, os
quatro Pilares, naquele momento, são utilizados para ditar regras morais ou de adesão ao próprio princípio

desse mundo.
Dessa maneira, então, a pessoa vai ser considerada como direita, honesta, com ela como com os outros, e vai

então se comportar respeitando certa ética, mas, evidentemente, esta ética é horizontal.
Ela se dirige apenas a ela mesma e ao grupo social onde ela se manifesta, através ainda de fundamentos ou

de adesão a princípios espirituais, ou até mesmo filosóficos, às vezes mesmo muito elevados.
A Ética e a Integridade, que são preciso agora desenvolver e aceitar, são a Ética e a Integridade que se situam

ao nível do Espírito.
Esta Ética e esta Integridade, por exemplo, que se localizam ao nível do Espírito, não têm que ditar regras
morais da sociedade porque, não é porque vocês respeitam, inteiramente, as regras desta sociedade, que

vocês estão em concordância com o Espírito.
Como eu pude dizer, e eu o repito hoje, apenas é realmente um sinal de boa saúde, sentir-se em boa saúde

em meio a um mundo tão doente.
Eu não sei se vocês se apreenderam do alcance do que eu acabo de dizer, mas isso corresponde a algo que é

a Ética e a Integridade do Espírito.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Então, eu terminarei por essas algumas palavras, mesmo se, hoje, elas lhes pareçam muito irreais e muito
utópicas: vocês irão se dar conta, por si mesmos, quando atravessarem esta segunda Porta (agora ou um
pouco mais tarde ou no final) de que quando o Cristo lhes dizia “meu Reino não é deste mundo” e de que

vocês estavam neste mundo e não eram deste mundo, ele dizia a estrita Verdade.
Agora, dizer é uma coisa, aceitá-lo é outra e vivê-lo é ainda outra.

A Passagem e a Abertura dessa segunda Trilha referente então à descompartimentagem Dimensional permitir-
lhes-á, eu o espero, experimentar isso em total Liberdade e esse é o objetivo.

Lembrem-se de que o desdobramento da Luz Vibral, nessa fase final (que vocês vivem desde a intervenção de
Maria) tem apenas um único objetivo, liberá-los doconfinamento e dos condicionamentos, liberá-los, de

qualquer modo, do que lhes é conhecido para torná-los o que vocês são, ou seja, um puro Espírito.
Sem desdenhar a encarnação já que existem, obviamente, encarnações nos Mundos em carbono onde não há

rupturas, como nós a vivenciamos, todos, neste mundo (segundo um princípio aberrante e de aberração de
dizer que, quanto mais a Luz fosse comprimida e fechada, mais ela aumentaria).

Mas a Luz não tem que aumentar já que ela é, de toda Eternidade.
Eu não falo da Luz alternando com a Sombra, neste mundo.

Eu falo da verdadeira Clareza que não se extingue jamais e esta verdadeira Clareza pode apenas encontrar-se
na Trilha e no ponto KI-RIS-TI.

Vocês são o seu próprio salvador.
Não há outro além do Si.

Tudo é Um.
Irmão K saúda vocês.

Até breve.

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

(*) – ‘NÚPCIAS CELESTES’ – ARCANJO MIGUEL:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1091

5 de julho de 2011
(Publicado em 7 de julho de 2011)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1091
http://portaldosanjos.ning.com/


IRMÃO K saúda vocês.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu volto a vocês, nesta etapa, a fim de falar-lhes de um Eixo particular de
desdobramento da Luz, chamado de ‘Eixo Anterior Lateral Esquerdo’.

Neste Eixo situa-se certo número de Trilhas, sobre as quais eu vou tentar dar-lhes algumas informações.

Recebam, primeiramente, minha gratidão por sua escuta.
Já lhes foi relatado o que representava a Atração, outro nome do que é denominado também o Bem (por

oposição ao Mal), mas nós manteremos, se vocês bem querem, a noção de Atração porque o Bem, de algum
modo, é uma Atração.

A Atração está então associada ao lado esquerdo do corpo e, preferencialmente, a uma zona localizada logo
abaixo do diafragma, que é chamada de Baço, ou de ‘centro energético do Baço’.

***

A Atração ocorre, nesse mundo, através de certo número de elementos que lhes são ocultos.
Na realidade, quem é capaz de determinar, de maneira fiável, por que é atraído por tal ou tal coisa, mais do que

por tal ou tal outra?

IRMÃO K – 6 de julho de 2011
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Esta Atração resulta, em geral, de certo número de condicionamentos, de certo número de leis existentes na
encarnação, nesse mundo, traduzindo-se, então, por mecanismos que vão disparar certo número de ações, de

comportamentos, que irão levá-los a satisfazer esta Atração.
Eu vou tomar um exemplo muito simples.

Assim, quando se está, cada um, nesse mundo, manifesta-se, ou sob impulso dos pais, ou por si mesmo, uma
Atração para tal atividade profissional ou sexual, por exemplo.

Esta Atração não está condicionada por algo que nos aparece, mas, em todo o caso, é vivenciada como tal.
A Atração não é, portanto, esclarecida, de qualquer forma, por uma cognição real e bem presente do que

representa esta Atração.
Se cada um de vocês se coloca a questão dessas Atrações, seria difícil definir a causa primeira desta Atração.

Entretanto, constata-se que ela existe.
E toda a vida será feita, de maneira geral, para satisfazer esta Atração.

Do mesmo modo que ao nível da dupla Atração / Repulsão, nesse mundo, a Repulsão vai assegurar que vocês
evitem tudo o que os repugna, por definição.

Por exemplo, se vocês têm medo disso ou daquilo, vocês irão tudo fazer para evitar isso ou aquilo.

***

Vocês compreendem perfeitamente que a Atração age como uma lei particular desse mundo e que vai se
exprimir, independentemente de qualquer cognição ou de qualquer reconhecimento formal, do porquê esta

Atração existe.
Obviamente, existem Atrações que são perfeitamente explicáveis pela pessoa, onde ela vai encontrar

elementos de resposta sobre o porquê desta Atração, mas jamais vocês terão a causa primeira da Atração que
se manifesta em sua vida.

Dessa maneira, é claro, certo número de elementos vai atuar em meio a esta Atração.
Vocês estão, talvez, mais confortáveis tocando música do que escrevendo um texto.

Aí também, existe certo número de condicionamentos oriundos da educação, oriundos da hereditariedade,
oriundos mesmo do que se pode chamar de ‘karmas’ (ou experiência de vidas passadas), que vão se refletir,
nesta vida, por uma necessidade de ir para tal ou tal coisa, tal ou tal pessoa, mais do que ir para tal ou tal outra

coisa.
E isso é uma constante no comportamento do ser humano.

De fato, o conjunto das ações que estão ligadas à Atração, como à Repulsão, não está ligado, muitas vezes, a
um ato cognitivo, mas a ‘julgamentos de valor’ associados ao Bem e ao Mal, que interveem antes mesmo que a

cognição possa dar sua opinião sobre esta Atração.
Alguns intervenientes lhes disseram que a Atração estava associada, plenamente, por exemplo, a Atrações
eletrogravídicas ou eletromagnéticas, ligadas à gravidade terrestre, nas quais esta realidade Tridimensional

está.
Na qual nós todos fomos inseridos, e na qual vocês estão ainda inseridos, por pouco tempo.

***

Então, uma série de elementos já se iniciou dentro do ser humano.
A maior parte vem de impulsos totalmente inconscientes, situando-se ao nível de Dimensões intermediárias,

controladas por outra coisa do que a Consciência do próprio ser humano (em todo caso, a Consciência
individual ou a Consciência coletiva).

Na realidade, a maioria das Atrações é ditada por condicionamentos que escapam totalmente ao ser humano,
que escapam totalmente à própria sociedade, e que estão inseridos, eu diria, de certa maneira, nas Dimensões

intermediárias pertencentes (de maneira a mais ampla possível que eu possa expressar) a sistemas de
crenças.

O conjunto das crenças, queiram ou não, vai condicionar o ser humano em uma grande parte de sua vida,
enquanto ele não é liberado dessas crenças, que correspondem (vocês compreenderam, conforme o que eu
disse) a tudo o que é conhecido, ou em todo caso ‘aderido’, pelo conhecido, em meio à Consciência Coletiva.

Deste modo, o ser humano, desde seu nascimento, vai se submeter, de qualquer maneira, a diversos
condicionamentos, desejados ou não pela sociedade.

Mas, sobretudo, a sistemas de condicionamentos ou de crenças inseridos em uma Dimensão que é
denominada ‘4ª Dimensão’.

Dimensão intermediária onde se expressa, de algum modo, todo o mental humano e todos, se vocês preferem,
os arquétipos do pensamento humano nesta matriz (situados em Planos invisíveis, mas tendo uma eficácia

bem real na vida objetiva, como ela é percebida nesta matriz).

***



Por exemplo, quem sabe por que se crê no Cristo?
Quem sabe por que se adere a tal história, mais do que a tal outra?

Para alguns, isso será BUDA, para outros, isso será o CRISTO, para outros, isso será ninguém.
Mas quem pode explicar, além mesmo dos conceitos intelectuais, qual é o princípio que rege a adesão a tal

conceito?
Especialmente porque, na maioria das vezes, o ser humano, a título individual, não tem qualquer reminiscência

se referindo a este período da história.
Ele aderiu então, inconscientemente, a uma história tal como lhe foi contada.

A história que conhecemos, a história que é mostrada, não é certamente a história do ser humano, como
podemos perceber em uma escala de tempo muito mais longa do que o que é proposto pelos dados habituais,
convencionais (e aos quais o conjunto da humanidade subescreveu, independentemente dela mesma, a título

individual).
Esse ‘princípio de condicionamento’ está diretamente conectado ao cérebro reptiliano.

Está ligado ao que poderíamos chamar de passado, está ligado ao que poderíamos chamar
de condicionamentos.

Portanto, histórias que não lhes pertence e que, no entanto, são submetidas, ao conjunto da humanidade, como
reais.

***

O conjunto do que é denominado moralidade, o conjunto das leis sociais, econômicas, morais, familiares,
afetivas, são oriundos desses condicionamentos.

Um ser humano vai se comportar de tal maneira, porque isso é assim.
Porque ele viu, porque ele ouviu, porque ele acreditou e porque ele se submeteu.

Evidentemente, esse princípio é regido pelo mundo de ‘egrégoras’ situando-se em diferentes níveis.
Este mundo de egrégoras não tem qualquer realidade espiritual, e é, no entanto, nesse reservatório de forças

que o ser humano (a título individual e coletivo) vai encontrar, de algum modo, o conjunto de
seus condicionamentos e o conjunto de suas fontes de inspiração, quaisquer que sejam, quanto ao seu

pensamento e quanto ao seu mental.
Isso foi denominado, por outros intervenientes, ‘sistema de controle do mental humano’, onde entidades vão

inserir nesta coisa invisível chamada de egrégora (ou Plano mental, se vocês preferem, ou ainda 4ª Dimensão),
uma série de elementos visando orientar a crença da humanidade, em um sentido mais do que no outro.

Vocês compreenderão facilmente que aqueles que dirigem isso vão de preferência criar elementos aos quais
vocês irão aderir, que vão mais na sua direção do que na direção de vocês.

***

O que está por trás disso é o próprio princípio denominado, nos seres
humanos,apredizagem e condicionamento.

Da mesma maneira que vocês aprendem a conduzir um automóvel através de vários mecanismos de
aprendizagem.

Este mecanismo de aprendizagem irá levá-los a criar ‘automatismos’, e a permissão de conduzir ser-lhes-á
concedida desde que vocês satisfaçam os aprendizados condicionados, naquele momento, porque eles se

tornam de novo totalmente automáticos, sem intervir um mínimo iota de sua Consciência (ou de sua
Consciência na prática desta condução), apenas chamando unicamente à vigilância.

De fato, quando, por exemplo, vocês mudam uma marcha, existe uma série de sinais que lhes diz para mudar a
marcha (ligados à velocidade, ao barulho ou a outros sinais) que se faz, naquele momento, automaticamente, e

que vai criar uma sequência de gestos perfeitamente sincronizados, resultando na mudança de velocidade:
desengatar, servir-se da mão para mudar a marcha, soltar a embreagem, dar ré, acelerar.

Tudo isso se faz de maneira automática.
A Consciência do ser humano evolui, na maioria das vezes (e independente da conduta), mesmo nos atos

cotidianos da vida, e mesmo no Plano espiritual, segundo este princípio.

***

Este ‘princípio de robotização’ corresponde, inteiramente, ao que foi chamado, pelos intervenientes anteriores,
de Forças Arimânicas.

Essas Forças Arimânicas não são nem Bem, nem Mal.
Mas elas dirigem, de certa forma, o ser humano para suas próprias profundezas, onde não pode existir a menor



Unidade porque a Atração vai dar, de maneira inexorável, no princípio de Dualidade, já que a escolha será
sempre e exclusivamente Dual.

Na realidade, se eu retomo o exemplo do automóvel, vocês estão a tal velocidade, em tal marcação no seu
painel de velocidades, e a um dado momento, vocês têm duas opções: aumentar a velocidade, permanecer

como estão (e eventualmente retroceder).
Mas isso se faz de maneira inteiramente automática.

Vocês não podem, por exemplo, mudar a marcha à ré automaticamente quando vocês correm a 180 por hora.
Senão vocês quebram, por exemplo, seu veículo, ou o painel de velocidades, ou o motor, ou vocês mesmo, ao

mesmo tempo.
É preciso compreender e aceitar que o conjunto de mecanismos de robotização, ocorrendo abaixo de sua

Consciência, abaixo de sua cognição (sem intervenção, nem de sua vontade, nem do seu livre arbítrio, nem de
qualquer Liberdade), é feito para obedecer às leis que são específicas do mundo no qual nós evoluimos, uns e

outros.
Enquanto vocês estão submissos a esse princípio de robotização, vocês confiam, de alguma forma, sua

Consciência, a mecanismos automáticos.
Certamente, acalma o Espírito, mas, entretanto, não lhes permitirão jamais interrogarem-se sobre a finalidade e

a causa de qualquer ação que vocês tomam.

***

Dessa maneira, então, esse princípio, que vocês chamam de Arimânico ou de robotização, ligado ao cérebro
reptiliano, vai, permanentemente, condicionar toda a vida do ser humano (e não unicamente no que se refere à

condução de um automóvel, vocês o terão compreendido).
Sobre ele vai enxertar-se uma série de medos, denominados ‘apegos’, denominados de diferentes maneiras,

mas que, em todo caso, vai propiciar estratégias para o ser humano.
Essas estratégias são ditadas pelos medos, e não, ali não mais, pelo Consciente.

Assim, por exemplo, pelo medo de ficar sem isso vai assegurar que vocês irão se prover previamente,
automaticamente, contra este medo ou então evitá-lo.

De qualquer modo, vocês não terão, em um primeiro momento, qualquer lucidez, nem qualquer Consciência,
de como escapar a esse condicionamento.

Toda a estratégia dessas Forças Arimânicas vai garantir para, sempre, dar-lhes respostas em relação a uma
pergunta.

Se, por exemplo, chega um elemento em sua vida que vocês julgam como desestabilizante (um processo de
perda, um processo de doença, qualquer que seja, enfim, tudo o que vem romper, de algum modo, o equilíbrio

de sua vida, como vocês o tinham estabelecido), esta ‘ruptura de equilíbrio’ vai levá-los a buscar um novo
equilíbrio.

E para aceder a esse novo equilíbrio, em geral, o ser humano buscará uma causa para esta ruptura de
equilíbrio, independentemente do que lhes aconteça.

Esta ruptura podendo ocorrer tanto em uma psicologia do momento, como em uma psicologia do passado,
pouco importa.

Em todo caso, diante do que lhes chega, vocês buscam, como todo ser humano, umsentido e uma causa, mas
a causa que vai aparecer não é a primeira causa, ela é sempre oriunda de algo que é automático e totalmente

inconsciente.

***

Deste modo, é claro, o ser humano, quando ele vai começar a querer tornar Consciente o que é Insconsciente,
vai evidentemente tocar, em algum lugar, as Forças Arimânicas, que evoluiam, até então, sem se colocar

questões.
Essas Forças Arimânicas vão então, de algum modo, propor, em meio às profundezas (e não na autêntica
Profundez da Visão Unitária, mas na profundez da visão Dualitária), elementos causais de ação / reação

satisfazendo, justamente, a própria Consciência, a fim de que esta não se coloque mais questões sobre a
primeira causa descoberta que foi sugerida, ou pela psicologia do momento, ou pela psicologia do passado.
Vocês todos vivenciaram isso, nesse mundo (e desde minha partida, aliás): muitas correntes nasceram para

procurar as causas em um ‘karma’, ou seja, em suas vidas passadas, vindo explicar a insuficiência do presente.
Todas essas técnicas são técnicas Arimânicas porque elas resultam, sistematicamente, em uma impressão

de conhecimento, de possuir algo que, na realidade, vocês possuem, inteiramente.
A partir do momento em que uma causa é descoberta, as Forças Arimânicas assumem o controle, de maneira

a torná-las automáticas, aí também.

***



O problema dessas Forças Arimânicas é que elas vão orientá-los sempre para uma polaridade ‘descendente’,
isto é, para as profundezas

Profundezas, eu diria, sem qualquer jogo de palavras, cada vez mais profundas e cada vez mais afastadas da
Unidade.

Então, assim que vocês a revelam, existe sobre este Eixo três Pontos, ‘três Portas’ muito específicas.
A Porta inguinal esquerda [inguinal é a parte do corpo entre a coxa e o baixo ventre], denominada Porta

Profundez.
A Porta Arimânica ou do Baço, ligada justamente à Atração.

E enfim, a Porta que é espelhada, situada acima, situada ao nível do que é chamado de Chakra de
Enraizamento do Espírito, do lado esquerdo: o Ponto Unidade, ou a Porta Unidade.

Vocês veem então que as Forças Arimânicas fazem de tudo para evitar que a Profundez vá ter na Unidade.
Pois, se vocês orientam este Eixo para uma causa interior, mesmo espiritual (e não além do que é perceptível

e além do que pode ser), vocês irão se prender, cada vez mais, em uma lógica Arimânica, afastando-os,
completamente, de sua Unidade.

***

A Unidade, como vocês sabem, não corresponde nem a uma pessoa, nem a uma causa, em meio à matriz,
mas justamente a uma saída da causalidade matricial, da ação / reação, para fazê-los entrar na Ação de Graça.
As Forças Arimânicas representam uma das subdivisões afastando-os, sempre mais, de sua Liberdade e os

conduzindo, permanentemente, à lei de ação / reação.
Porque esta não funciona assim, segundo um modo numérico, como vocês têm observado na eletrônica, tal

como está aparelhada desde uns cinquenta anos, e através mesmo das forças do fogo nuclear.
O conjunto dessas causalidades correponde a uma compreensão, unicamente, da matéria (que esta matéria

seja uma matéria inerte, ou a matéria do seu corpo e do seu psiquismo).
Isso é exatamente o mesmo princípio, o mesmo funcionamento, fazendo-os escapar à Unidade.

As Forças Arimânicas bloqueiam, portanto, a totalidade desse circuito, estabelecido entre Unidade, Áriman ou
o Chakra do Baço, e a prega inguinal (em relação com uma outra função que será desenvolvida um pouco

mais tarde, mas que corresponde à noção de Porta das Profundezas).
Dessa maneira, então, não existe comunicação possível entre a Unidade e a Profundez, porque a profundez
que está submissa a Áriman é a profundez desse mundo, que não tem qualquer profundez nos Mundos da

Unidade.

***

Vocês se apreenderam, eu o espero, assim, um pouco melhor, do papel do que é denominado esse Chakra do
Baço que, no entanto, distribui a energia Vital, Etérea (e não a energia Vibral), em suas estruturas, permitindo

amarrar, permanentemente, esta lei de ação / reação.
Toda a psicologia humana expressa-se, aliás, por esta lei de ação / reação, em todos os funcionamentos

orgânicos humorais, químicos e outros.
Um exemplo entre tantos outros: vocês têm uma insuficiência de açúcar no sangue.

Se tudo funciona bem, irá então se desencadear um processo de reação, fazendo secretar um hormônio que
virá liberar açúcar, a fim de que o equilíbrio seja reencontrado: ação, reação.

A Consciência humana Arimânica funciona sempre segundo esse princípio e jamais de outra forma.
A problemática essencial é que as leis da Dualidade (como, nós o esperamos, vocês a vivem) não são as leis

da Unidade.
A Unidade não tem o que fazer das leis da Dualidade.

A Dualidade, podemos assim dizer, não tem o que fazer das leis da Unidade.
É um ou outro.
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Vocês experimentaram, eu o espero, desde algum tempo, passagens reaproximando-os da Unidade (ou
fazendo-os vivê-la, sob certos aspectos) e espécies de balanceamentos da energia entre a Unidade e a

Dualidade.
Esse processo de aprendizagem é, de algum modo, um desencravilhar de seus próprios condicionamentos,
permitindo-lhes, no final (e é isso que eu vou desenvolver), distanciá-los dessas Forças Arimânicas, de vê-las

para o que elas são, e não mais se identificar a esse tipo de jogo, para penetrar, enfim, inteiramente, a Unidade.

***

Existe, certamente, um outro lado, que é a imagem espelhada e oposta (que será desenvolvida, eu penso,
amanhã), referente ao desenvolvimento e ao desdobramento da Luz (lateral, anterior), do lado direito que, ele,
não se refere mais a esse tipo de força, mas às Forças Luciferianas, que atuam em concerto para isolá-los

de sua Unidade, do seu Espírito e de sua alma.
Deste modo, a personalidade encontra-se, ela mesma, fechada em meio a vários mecanismos oriundos da
ação / reação, que isso se situe ao nível espiritual (como o Karma, a lei de ação / reação, em sua acepção a
mais ampla), como nas regras sociais, econômicas, morais, afetivas, referentes a tudo o que o ser humano

tenta viver ou vive nesse mundo.

***

O que vai acontecer durante o desdobramento da Luz Vibral, nesse circuito particular existente
no anterior, lateral, esquerdo?

Vai acontecer que as Forças da Unidade vão tentar se espalhar em meio ao Áriman, no Chakra do Baço.
Isso corresponde, muito exatamente, ao que foi chamado de ‘Fogo do Éter’, isto é, que o fogo falsificado do

Baço vai se tornar em Fogo do Éter, ou Fogo do Espírito, que vai penetrar a estrutura Vibratória física,
substituindo progressivamente as Forças Etéreas da matriz pelas Forças Vibrais.

É exatamente o que está em via de se viver, na Consciência humana, a título individuale a título coletivo.
Agora, o que vai fazer Áriman?

Ele vai, é claro, submetê-los, em meio à personalidade, ao medo do desconhecido.
É preciso tranquilizarem-se quanto ao conhecido.

Tudo o que é conhecido é tranquilizador.
Obviamente, alguns seres sentem a necessidade de se liberar do conhecido, mas, muitas vezes, é para entrar

em um outro conhecido, ou para criar um outro conhecido, e não uma Liberação dos condicionamentos.

***

Dessa maneira, o desdobramento da Luz Vibral, na Unidade (e na Coroa Radiante da cabeça, vocês se
lembram, em um primeiro momento, permitindo ativar as Cruzes Mutáveis), vai fazê-los ressonar, entre a

cabeça e o Chakra de Enraizamento do Espírito, situado do lado esquerdo, ao nível do Ponto Unidade, um
primeiro impulso do Espírito.

Este primeiro impulso do Espírito vai encontrar, em seu caminho, as Forças Arimânicas, ao nível do Chakra do
Baço.

Naquele momento, vocês estão ainda condicionados.
O objetivo da Unidade, em um primeiro momento (e desde as primeiras passagens em Unidade), vai permitir,

se vocês o aceitam, fazê-los ver como funcionam essas Forças.
Uma vez que vocês tenham percebido claramente como funcionam essas Forças, vocês terão dado um grande

passo no descondicionamento final da lei de ação / reação.
Porque, naquele momento, se vive um processo de distanciamento (e não, como isso lhes foi dito, de

personalização), onde vocês irão compreender os prós e os contras de toda situação.
Isso quer dizer o quê?

Que vocês irão ver claramente.
Naquele momento, vocês irão passar, de algum modo, da Atração à Unidade, e à Unidade da Atração.

Isso significa que vocês poderão, profundamente, superar e Transcender as Forças Arimânicas, que os
fecham no conhecido.

***

Evidentemente, as Forças Arimânicas não são para mudar em meio à Unidade, mas sim para Transcender pela
Unidade.



E elas apenas são Transcendíveis pela Unidade, e por nada mais.
Todos os condicionamentos do ser humano estão tão inscritos nesse ‘controle do mental humano’ (e eu não

falo sequer das emoções), que é extremamente difícil desembaraçar-se de todos os condicionamentos, por si
mesmo e pela vontade.

Vocês compreenderam, o fato de querer mergulhar em suas próprias profundezas, desta vida e desta matriz,
arrastam-nos ainda mais nas Forças Arimânicas, mesmo se vocês têm exatamente a impressão contrária.

Vocês não podem jamais encontrar a Unidade conhecendo-se exteriormente.
Vocês apenas podem encontrar a Unidade quando vocês tiverem Abandonado toda reivindicação, toda

vontade pessoal de conhecer algo além da Unidade, ecoando à frase de CRISTO: “busquem o Reino dos
Céus e todo resto lhes será dado de acréscimo”.

O Reino dos Céus não é desse mundo.
Ele não está tampouco fora de vocês, mas ele não está em vocês, em seu passado.

Ele não está em vocês, em seu futuro.
Ele está em vocês, em sua Unidade.

Como diria o Arcanjo URIEL: em sua própria Presença, de sua Presença Total, no Instante que vocês vivem,
desvencilhados e desembaraçados de todos os condicionamentos, justamente, de todas a afeições ou afetos

vindo perturbar esta Liberdade.

***

Dessa maneira, então, as Forças Arimâncias fazem parte da falsificação, assim como as Forças Luciferianas.
São forças de partição, forças de confinamento (e eu lhes falei ontem do que foi denominado

‘descompartimentagem’).
Esta descompartimentagem vai então permitir dar um impulso Crístico, difundindo-se em meio ao Chakra do

Coração, em meio Unidade, em meio à sua Presença.
Permitindo uma parte do face a face, permitindo desmascarar, tirar de vocês, como de qualquer manifestação,

as forças involutivas Arimânicas (chamadas também de forças de fossilização ou, se vocês preferem, de
robotização).

Na realidade, o livre arbítrio, como é conhecido na humanidade, é apenas uma concepção falsificada da
Liberdade, diretamente oriundo da própria Falsificação, denominada ação / reação.

Assim, então, desvendar a ação / reação não lhes permite sair da ação / reação, porque vocês permanecerão
sempre no mesmo nível da Consciência, tendo a impressão de progredir, desvinculando-se dessas

profundezas ilusórias que representam a encarnação.

***

O desdobramento da Luz, no Chakra de Enraizamento do Espírito, e então ao nível desse Ponto Unidade
sobre o qual nós falamos, vai permitir revelar a Unidade na matriz.

Isso se denomina a Eterização do seu corpo, do planeta e da sua Consciência.
Abrindo a Porta para a passagem da 3ª Dimensão para a 5ª Dimensão.

Confirmando assim que vocês eliminaram, de algum modo, por si mesmo, não por uma vontade, mas sim pela
ação da Luz em vocês, encontrada, e pela dimensão CRISTO, todas as forças de condicionamentos, todas as

crenças.
E portanto, vocês irão se liberar do conhecido para penetrar o desconhecido.

Assim é a Ação desse desdobramento ‘Lateral Anterior Esquerdo’ da Luz, através dessas Três Portas e
desses três circuitos.

Naturamente, vocês compreenderam que o Chakra do Baço faz obstáculo à Unidade e à Profundez da
Unidade.

Vocês apenas encontrarão, se vocês aceitam a corrente Arimânica, as profundezas, situando-se, sempre e
inexoravelmente, no interior desta matriz, mas jamais fora.

***

Eis alguns elementos de reflexão que eu queria entregar à sua sagacidade.
Se agora, isso não lhes parece suficientemente claro, e não evidente para compreender, mesmo com seu

intelecto, então eu quero bem tentar ir mais adiante nas Profundezas da Unidade, e não de Áriman.

***



Pergunta: fazendo-se os protocolos, chegamos à Unidade sem estar Consciente?

Meu Irmão, é como se você me dissesse que você se tornava um cão sem estar Consciente (ou qualquer outro
animal).

É impossível alcançar a Unidade sem estar Consciente.
Pelo contrário, é também fácil de se enganar e de crer na Unidade, enquanto ali não estando.

É fácil aderir aos textos, é fácil aderir ao que eu digo, mas é senão mais difícil vivê-lo na Unidade.
Qual é a única maneira de saber?

É ver os estigmas, de algum modo, aparecer, de sua Unidade.
Que isso diga respeito ao Fogo do Coração, a uma das Coroas Radiantes, que traduzem um processo em via
de instalação, e, sobretudo, à capacidade para se ver, realmente, como um distanciamento do que vocês São.
Vocês tomam Consciência, naquele momento, de que tudo o que vocês exprimem em meio ao Eu (mesmo a

reivindicação de sua própria Unidade), é apenas um engano.
Porque a Unidade não tem necessidade de dizer.

Ela é vivida pela Vibração, ela mesma, no Interior de Si, e ela não tem nada a provar no exterior de Si.
 Assim, a Unidade, quando ela é vivida, não pode ser, entre aspas, silenciosa, mas, bem mais, a expressão de

algo bem real, sobre o plano da Consciência.
Onde cessa, justamente, o que eu chamei de descompartimentagem.

Naquele momento, vocês vivem, realmente (e não afirmam, simplesmente), que não há diferença entre vocês e
o outro.

CRISTO lhes disse: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
E era estritamente a Verdade.

E chegar a isso necessita passar algumas Portas.
As garantias dessas Portas são a Humildade e a Simplicidade, como lhes foi dito pelo Mestre Philippe ontem

(ndr: PHILIPPE DE LYON) (*).
A Humildade e a Simplicidade são as garantias do Amor, mas também de seu acesso à Unidade.

E não de um amor confinado nessa ilusão matricial, condicionado pela vontade de Bem, ou condicionado pela
vontade de apenas fazer o Bem e de se opor ao Mal, de uma maneira ou de outra.

Portanto, viver a Unidade não é um objetivo para fazer o Bem, mas, bem mais do que isso, para Transcender si
mesmo, viver a Unidade, cujo marcador é a Alegria, em suas diferentes expressões.

*

Portanto, vocês não podem estar ignorando quando vocês alcançam a Unidade, porque a Consciência, naquele
momento, é tão diferente, tão ao oposto da consciência comum, que vocês não podem, em momento algum,

duvidar do estado em qual vocês estão.
Áriman pode fazê-los crer que vocês estão na Unidade, mas, naquele momento, o que acontece?

Ele mantém o que é chamado de fogo do ego, a reivindicação de um título, de uma função, de um papel.
Onde toda a importância vai ser manifestada, não pelo Abandono à Luz, mas, pelo contrário, por um

ego dominante e inchado, de algum modo, tomando o centro do palco, e os fazendo crer que vocês chegaram
porque vocês falam de Unidade.

A Unidade é um estado Vibratório, não é uma reivindicação do que quer que seja.
Ora, quando vocês vivem este estado Vibratório, não podem se esquivar, de modo algum.

Ao fazer a experiência, uma vez, basta saber se vocês a vivem nas experiências seguintes, ou não, mesmo se
vocês vivem apenas os primeiros estratos dessa descompartimentagem.

Agora, no momento do desdobramento total da Luz, em meio à sua Consciência fragmentada como nesse
mundo, é claro, as percepções Vibratórias vão se intensificar, de tal modo que ninguém poderá dizer, em

breve, que não sabia.
Dito de outra maneira, vocês não poderão mais enganar a vocês mesmos, nem enganar os outros, se esse já

não for o caso.

***

Pergunta: quando as três Coroas (Cabeça, Coração, Sacro) estão despertas, mas não se vive a Unidade, é
pelo Abandono à Luz que se pode alcançá-la?

Sim, porque do outro lado de Áriman se tem Lúcifer, e Lúcifer é um outro problema.
Eu não falo do Arcanjo Lúcifer, é claro, mas das Forças Luciferianas no homem, que são forças, aí também,
de separação e de divisão, mas que estão ligadas, sobretudo, ao que é chamado de ‘antecipação’ e de uma

espécie de ‘projeção’ na visão de um futuro, qualquer que ele seja que vai levá-los, ele também, à sua maneira,



para fora do Instante Presente.
Deste modo, então, e como nós lhes dissemos, é perfeitamente possível viver o Fogo do Coração, em suas
primeiras etapas (traduzindo-se então por Vibrações, por pressões, ou por diferentes tipos de manifestações
da Coroa Radiante do Coração, da Cabeça e do Sacro), viver algumas experiências de alinhamento, fazendo-
os alcançar um dedo do Espírito e da Unidade, sem, no entanto, estar estabelecido, inteiramente, na Unidade.
É aí que intervêm as Forças da Ilusão, chamadas de Luciferianas, mas que lhes serão desenvolvidas amanhã,

se vocês bem o quiserem.

***

Pergunta: a Fusão das três Lareiras resolve o problema que acabou de ser abordado?

Plenamente.
Mas resta passar, uma última vez, a Porta, aquela de sua Ressurreição e, para isso, é preciso ser crucificado.

E o que é crucificado?
Não é a vida, bem ao contrário, mas é a personalidade.
O que não quer dizer que a personalidade desaparece.

Isso quer dizer que ela é crucificada e que ela é colocada a serviço do Espírito.
Para isso, é preciso realizar o que sempre foi fito, ou seja, o Abandono à Luz.

Mas o próprio processo de desdobramento da Luz vem, de alguma forma, colocá-los frente a este Abandono à
Luz, identificando (o que era dificilmente possível até agora) as forças envolvidas, no indivíduo como no

mundo.
O conjunto dessas manifestações Arimânicas e Luciferianas remete-os, sistematicamente, para o Corpo de
Desejo, impedindo-os, em alguma parte, de penetrar o Corpo de Estado de Ser, e, portanto, a Ressurreição.

A Fusão das três Lareiras vai tornar-se cada vez mais fácil.
É para isso, aliás, que vocês irão sentir, cada vez mais facilmente, as três Lareiras.

Apenas bastará mais, naquele momento, deixar o campo livre para a Luz, e não querer fazer por si mesmo.
Obviamente, os exercícios propostos têm apenas um objetivo, afinal: é desviar a Consciência, justamente, do
futuro ou do passado, isto é, extrair-se (por um artifício, de algum modo), pela própria Vibração da Luz Vibral,

que é agora onipresente, dessas Forças que os afastam de sua própria Unidade.
Ela se aproxima cada vez mais perto da Porta.

***

Pergunta: a Fusão das três Lareiras é provocada pelo Abandono à Luz, ou existem protocolos particulares
para provocá-la?

Nada a provoca como o Abandono à Luz, e isso foi dito em múltiplas reprises.
Apenas vocês que podem atravessar a última Porta.

Ninguém pode fazer o caminho em seu lugar.
Esse caminho, na realidade, não é para conceber como uma distância, nem como um tempo.

É simplesmente um momento, denominado o Switch da Consciência final, ou Reversão da Consciência, ligado
e em perfeita sincronia com o Abandono à Luz.

Mas o Abandono à Luz não pode se forçar, já que é justamente um Abandono, exceto alguns seres capazes de
viver esta tensão para o Abandono que, hoje, não é mais necessário.

Nós não estamos mais no século XIV.

***

Pergunta: poderia abordar a noção de Profundez, em seus dois aspectos?

Há, de fato, dois aspectos da Profundez: uma profundez que é submissa a Áriman, que priva a Profundez da
Unidade.

Esta será sempre voltada para o que eu chamaria de ‘abismos’, o Anjo dos abismos, ou o Anjo das
profundezas, que lhes fará crer que vocês chegaram em algum lugar, mas vocês não chegaram à parte alguma.

Esta profundez, vocês compreenderam, não é a profundez da Estrela PROFUNDEZ da cabeça, mas sim a
falsificação, introduzida pela ATRAÇÃO / VISÃO, em meio à profundez.

A Luz sendo redirecionada, como vocês sabem, o Eixo AL-OD está agora no lugar correto.



O Triângulo Luciferiano retornou, para a maior parte dos seres tendo vivenciado essas Transformações
Vibratórias e da Consciência.

Agora, é preciso compreender a Profundez, justamente, em suas duas acepções.
A Profundez, como a Precisão, estão localizadas, vocês viram, ao nível do estágio inferior do corpo, no que se

refere ao seu desdobramento da Luz.
Elas correspondem a tudo o que está ligado aos condicionamentos, sob o controle direto das Forças

Arimânicas (ainda presentes, mesmo a Redenção passada), e que vão então levá-los a privar-se de sua
Unidade.

Isso significa que essas profundezas aí são profundezas falsificadas, oriundas da própria matriz, levando-os
permanentemente a viver a ação / reação, mesmo em meio a qualquer abordagem espiritual.

A Profundez, agora, aquela que se situa depois da Cruz da Redenção [Central], faz descobrirem as zonas de
cima, ou seja, naquele momento, a Porta da Unidade é-lhes aberta.

Basta rever a localização de PROFUNDEZ e UNIDADE para compreender esse circuito, denominado ‘Cruz
Crística Posterior’.

Esta Cruz Crística Posterior irá levá-los, pouco a pouco, a revelar, de qualquer forma, esta visão da Profundez,
não mais como uma Ilusão inscrita na Dualidade, mas como uma verdadeira Profundez.

Fazendo-os penetrar na Humildade, na Simplicidade, quando antes, tudo isso era apenas sustentado pelas
Forças Luciferianas em vocês, denominado ‘conhecimento exterior’, não tendo estritamente nada a ver com o

verdadeiro conhecimento que, ele, é Interior, e apenas pode vir do Coração e da Unidade.
Portanto, há, efetivamente, como você diz, duas profundezas: uma que está alterada e bloqueada, de algum

modo, pelas Forças Arimânicas de robotização.
E outra, que se abre à Unidade e que é, portanto, profundamente diferente,

porque naquele momento, a Humildade e a Simplicidade tornam-se presentes, a
‘vontade de Bem’ afasta-se, há realmente uma possibilidade de Abandono à Luz,

ao CRISTO, e, então, a Crucificação.
Agora, explicar a Profundez, de maneira mais ampla, para isso, meu Irmão,

permita-me remetê-lo ao que foi dito pelas Estrelas, elas mesmas, com relação
ao seu atributo e à sua função, na Porta situada em sua Estrela.

Hoje, nós não falamos mais de Estrela, mas de ‘Porta’, ao nível do Corpo e ao
nível da Consciência.

***

Pergunta: o que seria o Chakra do Baço Transfigurado?

Naquele momento (este centro energético que, como vocês podem imaginar, sendo uma Porta, existe em
todas as Dimensões), não teria mais condicionamentos, haveria uma Liberação de sua Terra, ou seja, de seu

corpo, como vocês o tomam nas outras Dimensões, de densidade temporal e espacial diferentes.
Naquele momento, a partição termina, e o Baço se torna o Impulso da própria Luz, e não mais o impulso das

Forças Eletromagnéticas.
O Chakra do Baço, eu lembro vocês, está diretamente conectado, por um Triângulo Radiante de energia, ao

que são denominados segundo chakra e terceiro chakra, que é chamado de ‘centro eletromagnético de entrada
de energias Etéreas no Corpo’.

Quando as Forças Arimânicas e quando o Plexo Solar são totalmente invertidos e Transcendidos pelo
Coração, naquele momento, o Baço não vem mais nutrir o segundo e o terceiro chakras, mas exclusivamente o

chakra do Coração.

***
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Pergunta: se o chakra do Baço permite o descondicionamento, como isso acontece na medida em que o
chakra do Fígado está sempre ativo?

E bem, isso faz parte do que será dito amanhã.
Eu falei apenas do lado ‘esquerdo’, e eu permanecerei desse lado esquerdo.

Vocês têm uma parte da equação.
O Baço, tal como funciona atualmente, eu lhes disse, é então, simbolicamente, Áriman.

Áriman que os encadeia aos alimentos terrestres.
Quem vai nutri-los quando vocês chegam nesta Terra?

O seio materno, sua mãe, que não é a Mãe do Céu, mas a mãe da Terra na qual vocês visitaram (e nós todos
visitamos, aliás).

O confinamento matricial, em meio às águas matriciais, na matriz, da maternidade, onde se situam os
processos da manifestação memorial, sempre a mesma raiz.

***

Pergunta: o pâncreas, que está próximo do Baço, está sob controle Arimânico?

Então, o que eu descrevi como Chakra do Baço corresponde, efetivamente, para o Baço e para o pâncreas,
inteiramente.

***

Pergunta: ao que seriam devidas certas patologias que afetam o pâncreas, como tipos de diabetes?

A disfunção desse dito Chakra do Baço, muitas vezes associadas à disfunção do primeiro Chakra que está na
mesma linha, justamente, que a Profundez.

Frequentemente, há também fatores de nutrição terrestre, e então de alimentação, levando-se em conta.
Ou por um desequilíbrio alimentar, ou pelo que é denominado, comumente, envenenamento da alimentação.

Isso é conhecido, por exemplo, nos princípios do hinduísmo.
Na Ayurveda, existem diferentes classes de alimentos: aqueles que são neutros, aqueles que pesam, e

aqueles que elevam.

***

Pergunta: toda forma de oração é inútil?

Eu não diria que uma oração é inútil, mas, ainda uma vez, para onde vocês enviam a oração?
Existem seres (e, em particular, sob a influência de algumas correntes) que foram seres que podemos

qualificar de rezadores, mas eu lhes lembro que esses seres aí eram místicos, antes de serem seres de reza.
Vocês têm seres de reza que permanecerão tolos por toda a sua vida.

Crer (aí também, é um sistema de crenças) que a oração vai levá-los a uma Unidade, ou crer que a oração vai
permitir-lhes tocar os Domínios Etéreos, além desse mundo, é a Verdade?

É a Verdade se a pessoa já está em Unidade.
É a Verdade se a pessoa já é um místico tendo aberto algumas Portas.

Quem pode realmente afirmar que as orações são respondidas?
No sentido científico, eu o entendo, e não científico cartesiano, mas no sentido de reprodutibilidade.

O Abandono à Luz é exatamente o inverso da oração, já que naquele momento vocês sabem que a Luz está aí,
que ela é Inteligente e que agirá.

Enquanto a oração é um pedido, ou uma razão, pouco importa a forma.
Vocês rendem Graça a algo que é externo a vocês.

Mas agora, aí também, é para cada um fazer sua experiência, e se colocar a questão do porquê ele reza, ou do
porquê ele não reza.

Do porquê ele medita, ou do porquê ele não medita.
E por que alguns seres que meditam alcançam, imediatamente, estados de Consciência particulares, enquanto

outros vão meditar, durante suas vidas, sem nada obter?
É o mesmo para a oração.



Muitas vezes, a maior parte das religiões utiliza as orações como um elemento permitindo-lhes oferecer um
consolo, frente a um pedido.

Ou, pelo menos, se não for uma oração, uma forma de louvação.
O que vocês louvam?

Ao que vocês rendem Graça?
O que vocês pedem?

O que vocês recebem?
É a Unidade ou é Áriman?

Não esqueçam que a oração é uma ‘egrégora’, qualquer que seja a religião.
O que há nesta egrégora?

O condicionamento ou a Liberdade?
O conhecido ou o Desconhecido?

O passado ou o Presente?
É esta questão que é preciso se colocar, em si, porque jamais, do exterior, eu poderia dizer-lhes que a oração

é Bem ou Mal, sem recair em uma espécie de Dualidade.
A prece é útil ou é inútil?

A problemática não está aí.
A problemática é saber, qual é a causa e qual é a finalidade.

O ser humano tem sido tão condicionado a colocar-se em estado de submissão (e aí, eu parto para o outro
lado, para o outro adversário, fazendo um jogo de palavras), que é Lúcifer, que é o princípio da submissão.

Ao que vocês se submetem?
Mas isso é ainda um outro elemento que lhes será desenvolvido, eu penso, amanhã.

***

Pergunta: qual é o impacto das Forças Arimânicas nos países?

Existem países mais marcados pelas Forças Arimânicas: todos os países onde se desenvolveu, não um
cartesianismo, mas uma tecnologia de natureza extremamente impulsiva. Onde se vivem, em meio a esses
povos, ‘rituais’ (quaisquer que sejam, mesmo os mais refinados) que remetem a uma história, remetem a

um passado, remetem a uma tradição e remetem a uma certeza do conhecido.
Felizmente, existem seres capazes de escapar aos condicionamentos culturais ou raciais.

Porque eu lhes lembro que Áriman é também, enquanto elemento matricial, tudo o que está ligado (e é, aliás,
uma de suas funções fisiológicas, filtrar o sangue), que os remete, diretamente, a Adão ou Adam Kadmon, ou

seja, o ‘homem vermelho’, que não é o homem de verdade.
O homem vermelho é aquele que está submisso aos seus apegos, às suas paixões, às suas pulsões,

quaisquer que sejam.
É o reflexo de Adão, isso não tem nada a ver com uma cor de pele.

A humanidade, na totalidade, é o homem vermelho.
Vocês não são ainda o ‘homem azul’.

O homem azul, que faz referência, é claro, para aqueles que conhecem essas algumas noções, a KRISHNA, a
CRISTO, à nova raça liberada dos condicionamentos, e de Áriman e de Lúcifer.

***

Pergunta: poderia nos falar do que chamamos de hierarquias?

Meu Irmão, eu lhe peço para especificar o que você denomina uma hierarquia.
O que há por trás desse conteúdo semântico em sua boca?

Eu responderia, já de maneira muito simples.
Em meio ao Si, não pode existir outra coisa que o Si e o Um.

O que seria uma hierarquia aí?
Quem dita hierarquia, dita princípio, por essência, Luciferiano.

E ausência de Liberdade.
Naturalmente, eu sou perfeitamente Consciente (e por ali ter sido confrontado muito cedo, em minha vida, em

minha última vida), quando descobrimos o Si, nos afastamos muito rapidamente deste princípio.

***



Pergunta: o princípio de distanciamento está ligado ao Abandono à Luz?

Ele está ligado ao desdobramento da Luz, que irá ocorrer, integralmente, se vocês se Abandonam à Luz.
Enquanto não há Abandono à Luz, ele não pode se revelar, por completo, e então, vocês não podem viver esse

processo, denominado Distanciamento.
Lembrem-se, contudo, de que o desdobramento da Luz pode ocorrer de diferentes maneiras, e isso já lhes foi

dito: por Yogas (quaisquer que sejam), com gestos, eventualmente posturas, movimentos.
Pelos cristais, por que não?

Por orações também, por que não?
Mas que, em última análise, é a própria Consciência que dirige tudo, pela Vibração.

***

Pergunta: em sua última mensagem, MARIA propôs para monitorar nossos sonhos. Na medida em que
eles se exprimem por símbolos, como podemos interpretar esses símbolos?

Quem disse que precisava interpretar?
Porque, desde que há interpretação, há suposição, ativando mecanismos, ao nível do cérebro reptiliano,

mesmo se eles são oriundos de um símbolo que, ele, não está absolutamente nesta parte Arimânica.
Por que querer interpretar um símbolo?

O sonho fala por ele mesmo.
Os sonhos significativos, mesmo se eles falam por imagem, contam-lhes uma história que deve ser tomada tal

como ela é.
Certamente, pode existir uma interpretação correta, como pode existir uma variedade de interpretações.

Agora, eu penso que MARIA lhes falou, por aí, não de sonhos simbólicos, mas de sonhos perfeitamente reais,
referindo-se ao que acontece sobre a Terra.

E não de sonhos rotineiros.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu transmito-lhes todo meu Amor.
Eu agradeço a vocês por sua paciência e por sua escuta, e nós teremos ocasião de nos rever muito, muito

rapidamente.
Então eu lhes digo até muito em breve.

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

(*) – PHILIPPE DE LYON (05.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1095

6 de julho de 2011
(Publicado em 8 de julho de 2011)

***
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Irmãs e Irmãos encarnados, eu sou IRMÃO K e eis me de volta entre vocês.
Eu os saúdo e todo o meu Amor os acompanhe.

Eu vou, hoje, continuar a revelar, com vocês, a segunda Trilha do desdobramento, ‘lateral e anterior’, da Luz.
Aquela que se situa muito exatamente em espelho, em face a face, de algum modo, àquela que lhes foi falada

ontem, que vai então levar-nos um momento.

Nós iremos, então, em um primeiro momento, falar, de alguma forma, daquele que está em frente do baço,
denominado fígado.

O fígado é um órgão, efetivamente, que corresponde à Porta da VISÃO.
Ele está, portanto, inscrito no Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, existente ao nível de sua cabeça e também em uma

série de funcionamentos, em espelho, em face a face, aí também, entre o baço e o fígado.
O fígado está associado, é claro, a funções fisiológicas extremamente importantes, mas ele é também a sede

de certo número de coisas que, talvez, vários de vocês conheçam, mas que é bom repetir.
Inicialmente, eu lhes lembro que o francês é um idioma maravilhoso no sentido em que ele é também a

linguagem dos pássaros onde, além de um sentido comum, existe sempre um outro sentido, não aparente, em
um primeiro momento, para o cérebro, mas cuja Vibração é bem real.

***

Assim, o fígado (‘foie’) é também a Fé (‘Foi’) [jogo de palavras].
Assim, o fígado, é também “era uma vez” (‘fois’).

Dessa maneira, o fígado vai corresponder a uma série de elementos inscritos nas mitologias.
Em algumas medicinas, o fígado é considerado como o reservatório ou a sede da alma.
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Obviamente, a alma não está nesse nível, mas, efetivamente, pelo chakra de enraizamento da alma que, ele,
está situado em espelho, em cima, a alma, eu diria, vai reorientar-se no fígado.

O fígado é também o fohat*, ou seja, o que está ligado ao Fogo, não importa qual Fogo, mas o Fogo da alma
desviada de seu caminho, o Fogo do ego, o Fogo das emoções, o Fogo da Ação e Reação.

*Fohat (em tibetano: vida cósmica ou vitalidade) é uma expressão usada na Teosofia para designar a força de interação entre a
Ideação Cósmica e a Substância Cósmica, o "incessante poder formador e destruidor". A expressão Fohat é sinônimo da

expressão daiviprakriti, a luz do Logos [http://pt.wikipedia.org/wiki/Fohat ].

O fígado está, de fato, encarregado, no corpo, de gerar um conjunto de coisas, denominadas Ação / Reação.
Ele é, de algum modo, aquele que vai gerar uma série de funções ligadas à antecipação, à visão, à previsão,

que encontramos, aliás, na reconstrução do ser humano, toda noite, entre 2 e 4 horas da manhã, onde a energia
e a Consciência repassam pelo fígado para reconstituírem-se em meio mesmo a esta Matriz.

Isso, aliás, foi chamado (e eu os remeto, aliás, a esta imagem e a este símbolo (*))
de mito de Prometeu que, como vocês sabem, é o Fogo Luciferiano ou o Fogo da

Ilusão, o mito Prometéico que remete a uma espécie de Ação / Reação
permanente, de re-criação incessante do ser nesta Matriz.

O mito de Prometeu lembra uma águia que viria, toda noite, todos os dias, comer
esse fígado e à noite, esse fígado se reconstituiria.

Há analogias inquietantes, efetivamente, com a noção de fé, a fé tal como
entendemos, ter a Fé.

Mas também esta frase: “era uma vez”, esta frase que corresponde a uma história
que é contada, que vai de algum modo seduzir e desencadear uma série de mecanismos.

***

O fígado é o órgão que vai gerar, então, ainda uma vez, certo número de mecanismos.
É, muito logicamente, o que é chamado de chakra das emoções, em dependência e em relação direta com o
‘plexo solar’ ou Manipura Chakra, conectado ele também, por sua vez, ao que é denominado chakra do baço.
Aliás, em várias medicinas, os problemas ligados ao fígado, ou ditos hepáticos, encontram diretamente sua

origem e seu tratamento, não no fígado, mas no baço.
Há uma interação profunda, aos níveis fisiológico e energético, em meio ao plexo solar, entre o fígado e

o baço.
O fígado, eu nada lhes ensinaria, está situado do lado direito do corpo.

Ele é então ligado ao futuro, à antecipação do futuro, à projeção no futuro e, em várias medicinas, ele está
efetivamente conectado, como o coração, à visão, ao olho.

Ele está então, aí também, em ressonância direta com certo número de mecanismos ligados à sideração do
olhar e ao fato de ver.

Ele está ligado à imagem espelhada, embaixo, na prega inguinal, com o que é
denominado Precisão, que está em frente, eu lembro a vocês, ela também, como a

Profundez.
Esta visão pode ser entendida, como vocês sabem, como uma visão do olho ou uma

visão do Coração, mas, também, como uma visão e uma precisão extremamente
específicas ou extremamente amplas, isso depende.

Esta Visão / Precisão, este eixo particular, Precisão / Visão, está então ligado a um eixo
situado do lado direito do corpo e, portanto, ao que poderia se chamar de ‘lado ativo’ e
não mais passivo ou ao lado, se vocês preferem, masculino e não feminino, em reflexo

do trajeto que está localizado à esquerda, entre o baço e a prega inguinal, do lado
esquerdo.

***

O fígado é o que vai, de algum modo, gerar, em certas medicinas, os sonhos.
Ele vai projetar imagens sobre a tela da Consciência de sonho.

Todo mundo conhece, por exemplo, os maus sonhos ou os pesadelos que acontecem quando o fígado ficou
congestionado, digamos, pelo álcool ou por qualquer outro produto.

O fígado produz, à sua maneira, as emoções e, também, certas substâncias tóxicas.
Aliás, elas se acumulam nele e as viroses ali são muito facilitadas.

O chakra do fígado corresponde às emoções, ao que é chamado de ‘renascimento’, mito de Prometeu, mas,
também, a mecanismos ligados à própria Porta deste chakra do fígado que é Visão e que vai se revelar em

meio à Precisão e que, logicamente, deveria também se revelar para cima, para o ponto AL ou chakra de
enraizamento da alma, a fim de beneficiar a personalidade, o corpo astral, o corpo emocional, de uma série de

influências e de impulsos vindos da alma.
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Mas o fígado, em um certo sentido, à sua maneira, como o baço do outro lado, desempenha o papel de
adversário da Luz Unitária, girando e desviando as energias da alma, especificamente para seu estágio da

personalidade, encadeando-as através de mecanismos de visão, de previsão, de antecipação, de projeções,
em uma certa forma de ilusão, em uma certa forma de subordinação à personalidade.

***

Tudo isso é responsável por muitas coisas ligadas ao confinamento da personalidade na Matriz, do mesmo
modo que Áriman, que lhe é simétrico.

As forças que eu qualificaria de Luciferianas, no fígado, destinam-se a fazê-los girar na personalidade e na
Ação / Reação, por um processo às vezes químico, alquímico e emocional, aprisionando-os em seus desejos

em meio mesmo a esse corpo de desejo.
O primeiro desses desejos está, justamente, ligado à perda de conexão total com a alma e ao não

derramamento completo das energias da alma nesta Porta da Visão, levando-os a buscar, nas profundezas da
personalidade (e então para baixo do corpo), elaborando regras e mecanismos cada vez mais precisos nesta
Porta Precisão, de compreensões externas a vocês, ligadas à projeção mesmo da Consciência nesse mundo
de carbono, refletindo, para a pessoa, uma necessidade de encontrar sentido, explicações, compreensões,

exteriores a si, em uma projeção de si mesma, em todos os níveis.
Dessa maneira, a Visão foi então desviada da Visão da alma e do Espírito, voltando-se exclusivamente para as

manifestações ditas exteriores, onde existe certo número de leis.
Manifestações exteriores permitindo-lhes, aparentemente, dirigem-nos nesta vida encarnada, para

encontrar explicações e leis que funcionam exclusivamente dentro desse mundo e em nenhum outro lugar.

***

A personalidade é então, de algum modo, privada, até certo ponto, dos impulsos e das informações da alma,
já que o fígado, de qualquer maneira, come, literalmente, a energia da alma, para abastecer o Fogo que vai
animar a personalidade e, isso em todos os setores de sua vida, em ressonância direta com as emoções e,

sobretudo, com o corpo de desejo.
O fígado vai, aliás, ditar, em colaboração com algumas zonas do cérebro mais antigas, a necessidade

de comer, o apetite e certo número, como vocês sabem então, de sonhos orientados e, como isso está
descrito na medicina chinesa, por exemplo, quando o fígado está congestionado, os sonhos de combates, de

batalhas, os sonhos de sangue, que são diretamente impulsionados pelo fígado.
Dessa maneira, o sangue torna-se o vetor, não mais somente da vida, mas, além disso, é portador de uma

coloração particular ligada ao fígado, chamada a avivar, que é então a encarnação da alma, de algum modo, no
sangue e, sobretudo, seu confinamento nas leis do sangue.

Essas leis do sangue sendo denominadas, por exemplo, hereditariedade, mas também funções mais sutis,
ligadas às emoções e aos venenos, veiculados pela raiva ou por qualquer outra emoção dita degradante, que
vai sempre levar a personalidade para expressar conflitos, manifestá-los, encarná-los, através da lei de Ação /

Reação.
O fígado é, além disso, para algumas medicinas, a sede da raiva.

E é dito, aliás, que a raiva prejudica o fígado.

***

Ao nível do fígado, encontra-se outro órgão que é, no entanto, dissociado, que está logo abaixo, denominada
‘vesícula biliar’, que eu não falarei hoje, mas que, de certa maneira, através do seu Fogo, da vesícula biliar, se

opõe ao Fogo Luciferiano e Arimânico, depositado no fígado.
O fígado então não desempenha mais seu papel de impulsionador da alma, em meio à personalidade, mas

deriva bem (enquanto, em todo caso, o que é chamado de chakra do Coração ou os pontos da Coroa Radiante
do Coração não estão abertos) a energia da alma, removendo-a do mundo do Espírito e a instigando, por sua

polaridade, para encarnar-se sempre mais na densidade, na emoção, na Ação / Reação.
 “Ter fígado” reflete então o medo, que é também uma das emoções que, com o rim, é compartilhada pelo

fígado.
Este eixo, quando ele começa a se revelar em meio à Luz, ou seja, quando o chakra de enraizamento da alma,
situado em espelho acima, ao nível do ponto AL, se revela, a Luz vai então enraizar-se de novo e se revelar no

fígado, iluminando-o, permitindo de, alguma maneira, inverter o fluxo que iria ter na Precisão, voltado para a
análise exterior, para a compreensão científica, puramente mental, intelectual, da vida, no sentido em que

vocês a vivem e que nós a vivemos quando nós fomos encarnados, em detrimento da explicação da alma e da
vivência da alma.

***



O fígado é então um órgão de drenagem, um vampiro, eu diria, da energia espiritual para a energia da
personalidade, levando, de qualquer maneira, a uma privação de Luz em meio à personalidade.

E vocês têm, através disso, o papel dito Luciferiano do fígado, que é, portanto, o de fechá-los na ilusão da
personalidade, no Samsara e cujo elemento motor e mais importante está ligado à Visão que, em concerto, vai
agir com a Atração (e então o eixo Atração-Visão*) para desviar o que é chamado de eixo AL-OD do Espírito, o
Caminho, a Verdade e a Vida, isolando-os em um caminho, uma verdade e uma vida estritamente oriundos da

personalidade, da Ação / Reação, do corpo de desejo.

*Eixo Atração-Visão – “O 4º eixo, de fato, eu não havia falado porque este (denominado
ATRAÇÃO / VISÃO) está especificamente ligado à falsificação Luciferiana que aprisionou vocês,
nós todos, em meio ao Triângulo Luciferiano, compreendido entre AL, ATRAÇÃO e REPULSÃO.
A visão, retirada do Coração e da Unidade, conferiu a visão, e a projeção da visão, pelos olhos,

nesse mundo, em uma imagem que é uma projeção de vocês mesmos.
Portanto, este eixo que eu acabo de nomear está diretamente conectado a uma Luz que foi

falsificada, tendo-lhes desviado do eixo original, da ligação interdimensional, denominada AL e
OD, Alfa e Ômega se vocês preferem.” UM AMIGO (11.04.2011)

[ http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011 ].

E as emoções participam indiscutivelmente disso.
Enquanto elas não forem aprimoradas e iluminadas pelo desdobramento da Luz Vibral, o fígado vai

desempenhar seu papel de bomba à Luz, de bomba da alma, para a precisão.
Isso é chamado de ‘necessidade de precisão’, levando-os sempre mais, em meio às suas vidas que são

tomadas, de maneira extensiva, nesse mundo, em querer compreender o mundo, em querer apropriar-se, em
explorar, de certa maneira, os mecanismos que eu qualificaria de primário.

***

Tudo isso, em todos os setores, é chamado de ‘conhecimento’.
Este conhecimento, de tipo Luciferiano, é um conhecimento exterior, por definição, porque oriundo de uma
‘projeção’ em um mundo ilusório, no qual a alma está confinada e não pode penetrar, de qualquer modo, a

personalidade, pelo menos enquanto esse circuito completo, entre o ponto AL e o ponto Precisão, não esteja
funcionando.

Vocês compreenderam, o fígado, assim como Áriman, do outro lado, faz obstáculo à alma e permite
simplesmente à personalidade subsistir no conjunto de leis, não tendo mais nada a ver com o Espírito e não

tendo mais nada a ver com as leis da alma.
Daí resulta o confinamento.

Daí resulta o conjunto de manifestações do corpo de desejo que estão, na realidade, ligadas ao cérebro dos
mamíferos, onde se exprime uma série de competições, de combates, de necessidades de previsões, de

necessidades de antecipação que, assim como Áriman o fazia do outro lado, através da robotização, desta vez,
arrastando-os, no ‘futuro’.

Pois o fígado consegue chegar a uma ilusão de entendimento, em uma ilusão do instante presente, através de
uma percepção, não mais panorâmica, mas cada vez mais precisa e fina, mesmo se podemos dizer assim, das

leis da encarnação.
Que isso diga respeito à ciência, na exploração mesmo dos dados truncados deste mundo, através da física,
da astrofísica, da biologia, mesmo, e ainda da medicina, onde tudo é analisado a fundo segundo o princípio

mesmo da Ação / Reação.
A medicina e o conjunto dos órgãos sociais funcionam da mesma maneira, através dessa necessidade de

segurança, de antecipação, afastando-os sempre mais do que é chamado de ‘instante presente’ da Unidade.

***

O fígado, então, contribui para a manutenção permanente da Dualidade, através de uma projeção, desta vez,
em um ‘futuro’ que apenas existe, é claro, no fígado e na visão.

O olho vai então, ele também, participar desta alteração, impedindo-os de ver a Unidade, limitando ainda sua
visão, mesmo aquela do olho, sobre uma gama de frequências não correspondendo absolutamente à Verdade,

mesmo na falsificação, já que a banda de frequências visível pelo olho corresponde apenas a uma banda
extremamente limitada e estreita de frequências, no entanto, existentes ao nível deste mundo.

O fígado desempenhou perfeitamente seu papel.
Ele lhes arrastou, mesmo ao nível espiritual, para uma série de caminhos laterais, como, por exemplo, a

compreensão do karma, a necessidade de explicar e de esclarecer seu presente, em referência a um passado,
de maneira a poder projetá-los em um futuro, mas afastando-os sempre mais do presente.

Assim age, aliás, a Ação / Reação, que vai permitir-lhes reagir a um elemento ocorrendo nas leis da
encarnação, seja sobre um plano econômico, como espiritual, levando-os, sempre mais, a reações e
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elaborando ainda modelos de entendimento não tendo nada a ver com as leis do Espírito, onde a alma sendo
perdida, de algum modo, há uma busca por uma alma irmã (ou a alma gêmea, se vocês preferem) em meio a

uma outra alma em perdição nesse mundo porque, ela também, presa no ciclo do Samsara de sua própria
projeção em um desejo exterior.

***

Todo conhecimento exterior participa desse desejo de entendimento, envolvendo-os, sempre mais, em uma
precisão cada vez mais precisa, tal como vocês a observam no final desta era e que havia sido antevista por
muito numerosos sábios, desde muitíssimo tempo, desde então chamada de Kali Yuga ou Idade Sombria.

Esta Idade Sombria dá uma impressão de viver um século de Luz e, aliás, a falsificação da Luz é onipresente.
Há, efetivamente, como vocês o sabem, forças elétricas que iluminam absolutamente tudo.

Vocês não poderiam viver sem a eletricidade, sem a tecnologia, que são, contudo, um encadeamento total nas
forças Luciferianas e Arimânicas que, naquele nível, atuam em concerto para subjugar, de algum modo, a

personalidade, para desviá-la da alma e desviar, ainda mais, a energia da alma, em benefício da personalidade,
impedindo, então, de revelar a alma, realmente, em meio à Precisão e conhecer a alma através da Precisão.

Esses nutrientes, situados no conjunto das manifestações da personalidade, vão até criar modelos, como, por
exemplo, buscar no exterior de si uma alma irmã ou uma alma gêmea, na mesma situação que vocês e dando-
lhes um sentimento de completitude, porque há uma ressonância comum, construindo então modelos ilusórios

chamados de ‘almas gêmeas’, que apenas existem na projeção nesta Matriz e em nenhum outro lugar.

***

Portanto, o fígado é, de certa maneira, um maestro que vai conduzi-los para a emoção, para o desejo, para a
necessidade de satisfazer uma curiosidade, uma precisão, que vai guiá-los e afastá-los sempre mais do

Espírito, da Verdade e da Unidade.
Portanto, Áriman e Lúcifer trabalham, cada um, de comum acordo, para afastá-los da frequência da Liberdade.
Para isso, é preciso que o ponto AL seja redimido, coisa que foi realizada, como vocês sabem, ao nível das

Estrelas da cabeça.

O Triângulo Luciferiano foi então transformado.
O Fogo Prometéico foi extinto, pelo menos para aqueles de vocês que começaram sua transmutação ou que a

alcançaram.
Esse fogo foi substituído pelo Fogo do Espírito.
O fohat, portanto, pôde restabelecer seu lugar.

E então o Fogo do Espírito, pouco a pouco, desbloqueou as Portas do fígado, as Portas da alma que estavam
fechadas e orientadas para baixo e, portanto, o Fogo do Espírito, anexado ao verdadeiro Fogo da alma do

ponto AL, pôde então começar a transformar o fígado, a fim de se verter sobre uma Precisão que não é mais a
precisão vivenciada na personalidade, mas sim a Precisão das Leis do Espírito que, como vocês a descobrem,

não tem estritamente nada a ver com as leis limitadas da Matriz, denominadas Ação / Reação.
O livre arbítrio, ligado à livre escolha e então às escolhas possíveis do fígado não iluminado, torna-se a Lei de
Graça pois o Fogo do Espírito penetrou o fígado e pôs fim (de maneira temporária, para alguns, e de maneira

definitiva, para outros) à lei de Ação / Reação.
Portanto, a passagem desta Porta permite, quando ela é transcendida, realizar as passagens que estão

situadas no centro, ao nível do ponto OD ou do que é chamado de 8º Corpo, a Porta Estreita.
Eu os remeto, assim, ao simbolismo da Crucificação de Cristo, cuja zona, ao nível do fígado, é perfurada por

uma lança, liberando, assim, o confinamento da alma, religando, assim, o mito de Prometeu e de sua
transfiguração, permitindo passar do Fogo Luciferiano, Prometéico, ao Fogo do Espírito e ao Batismo do

Espírito e, portanto, à Consciência Crística.

***
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Tudo isso poderia parecer-lhes uma mitologia, mas está perfeitamente inscrito no Interior do Ser, em meio
mesmo ao funcionamento dos órgãos, mas, também, em centros de energias onde se revela o que é

denominado esse ‘desdobramento da Luz Vibral’, que passa por algumas Portas e alguns locais que são,
assim, despertados, revelados e transfigurados.

Todo mundo conhece também a relação que pode existir entre o fígado e o coração.
Quando o coração se torna insuficiente, fisicamente, o fígado torna-se ainda mais congestionado porque o

coração reflui no fígado, ao nível do sangue, mas também, energeticamente.
Dessa maneira, então, põe-se, sob seus olhos, um entendimento que não é tanto, eu espero, intelectual, mas,

bem mais, um panorama da Luz revelando-se em vocês, no momento do desdobramento da Luz.

***

Este ‘eixo [anterior] lateral direito’ é então constituído de uma série de segmentos.
O primeiro dos segmentos que se revela (quando o contato com a alma é efetuado, quando ocorre a primeira

Transfiguração ou a primeira passagem da Porta), correspondendo ao que é chamado de ‘recepção do
Espírito Santo’ (primeira energia revelada neste mundo), o chakra da alma abre-se, recebe a influência do

Espírito Santo, que vem então procurar abrir o fígado, a Porta da Visão, a fim de transformar a visão dos olhos
em uma Visão do Coração ou em uma visão Etérea, assumindo o lugar, então, da ‘visão astral’, aquela da
sedução pela eletricidade e por tudo o que lhes é dado a ver como imagens reproduzidas por uma tela,

qualquer que seja, esta tela sendo apenas uma cortina de fumaça impedindo-os, justamente, de ter acesso à
Verdade.

É preciso bem compreender que uma tela de televisão, como uma tela de computador, porta bem seu nome.
É apenas uma tela impedindo-os de ver a alma se revelar e levando vocês, sempre mais, a ficar subjugado

pelos olhos, pela energia do fígado e não pela energia da alma.
Somente quando há uma redenção, ao nível da Cruz da Redenção (durante a ativação da Coroa Radiante da

cabeça e da Cruz da Redenção), que pode ocorrer, justamente, esse redirecionamento deste eixo falsificado,
para que a ‘cortina de fumaça’ da personalidade ou do que é visto exteriormente (e é exatamente a mesma

coisa), sobre uma tela de computador ou qualquer outra tela que esteja ligada aos jogos de luz eletrônica (não
tendo nada a ver com os jogos da Luz Vibral, é claro), recorra a uma transformação do fígado, permitindo então

ao fígado acolher, inteiramente, a energia da alma, o Fogo da alma e do Espírito, que vai então se verter e
modificar, assim, a visão, substituindo a ‘visão astral’ das emoções pela Visão Etérea, ou seja, tudo o que

subentende a manifestação mesmo da forma, o verdadeiro mundo causal, chamado de 4ª Dimensão.
 Portanto, quando o Fogo do Espírito Santo se revela, quando a primeira Cruz da Redenção se revela, quando
o eixo falsificado reorienta-se, as forças astrais são substituídas pelas forças etéreas e essas forças etéreas
não estão mais, aí tampouco, submissas a Áriman, mas diretamente ao Fogo Vibral e, portanto, ao Fogo do

Espírito e do Espírito Santo, traduzindo-se, naquele momento, pelo aparecimento do que é chamado de Visão
Etérea (substituindo a visão astral), de Visão do Coração (substituindo a visão de projeções no futuro do ego),

instalando-os na Cruz da Redenção, no Aqui e Agora.
Naquele momento, as Portas podem ser passadas.

A transfiguração ocorre, por uma segunda vez, e a Porta da Crucificação pode enfim ser aberta e ultrapassada,
transcendida.

Naquele momento, o Fogo do Espírito e da alma são, na totalidade, revelados nesses circuitos de
desdobramento lateral da Luz, nessas Trilhas de Luz, a fim de revelar o Espírito em sua magnificência e nas
leis que o governam, isto é, uma única lei: a Ação de Graça (e não mais a lei de Ação / Reação) fazendo-os

passar, como isso foi explicado, desde anos, nos processos de Fluidez da Unidade, de facilitação da Vida, de
Abandono à Luz.

Então, quando vocês vencem, pela terceira vez, se já não o fizeram, as forças Arimânicas e Luciferianas,
permite-lhes estabelecer-se na Ressurreição de Cristo, enfim estabelecido em sua Morada.

***

A realização, por exemplo, da Merkabah interdimensional coletiva, no final de
setembro, como anunciado no ano passado pelo Arcanjo Miguel, reativou o Triângulo

da Tri-Unidade, que pôde se empanturrar de Luz, em todos os sentidos do termo, entre
os pontos Maria, Ki-Ris-Ti e Miguel e, portanto, permitir o derramamento do Espírito no

fígado e no baço, permitindo transmutar a energia invertida do fígado e do baço,
fazendo retornar, eles também, à Unidade e não mais à separação, ilustrado pela

passagem definitiva da Porta Estreita, que vocês estão em via de viver, e permitindo a
Visão de Cristo, tal como está em via de se revelar, além da Ilusão da tela desse

mundo, na estrita Verdade.
Assim, a Visão dá uma Precisão nova, que não é mais a precisão da análise (como realizada pela ciência ou

pelas leis, supostamente, do Espírito, que são apenas as leis da Matriz e, em particular, a lei de karma),
permitindo-lhes, naquele momento, viver e revelar, em vocês, toda a Graça da Unidade e toda a Graça da
ilusão da separação, que havia sido mantida pelo fígado e pelo baço ou pelas forças, se vocês preferem,
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Arimânicas e Luciferianas.

***

Naturalmente, naquele momento, o Fogo do ego é completamente extinto, substituído, por completo, pelo
Fogo do Espírito, desde que tenha havido realmente Abandono à Luz e manifestação tangível e objetiva da
Humildade, da Simplicidade, permitindo, pela pacificação das emoções e da robotização, deixar florescer,

plenamente, a dimensão Cristo, em vocês.
Portanto, esse desdobramento ‘lateral anterior’, sobre essas Trilhas que eu acabo de descrever, é uma

condição prévia ao aparecimento, em totalidade, da Consciência Cristo.
Esta Consciência Cristo que vai então poder, de algum modo, revelar-se, ela também, como isso será realizado

e explicado, eu penso, dentro de alguns dias, referente ao desdobramento, chamado de ‘lateral posterior’, da
Luz, restabelecendo, de certa maneira, a sacralidade da vida ao nível do sacro, em meio mesmo a esta Ilusão,
permitindo-lhe transmutar-se em um movimento final, denominado Ascensão ou Eterização do planeta e desse

corpo.

***

Está aí desenvolvida, para vocês, uma série de elementos relativos ao fígado.
Naturalmente, a encarnação do fígado, desviada da Luz, manifestou-se pelas forças Luciferianas, denominado

‘conhecimento exterior’ (que substituiu, de algum modo, o que havia se tornado inacessível, ou seja, o
conhecimento Interior do Coração) e tendo seduzido o ser humano em uma necessidade de compreensão
exterior e não mais Interior, através de um conjunto de sistemas, de conhecimentos, quaisquer que sejam,
sem exceção, aplicados à Matriz, mas ignorando, já que isso lhes era desconhecido, as verdadeiras leis do

Universo, não tendo nada a ver com as leis amputadas, eu diria, presentes nesse mundo, quando nós estamos
encarnados.

Mas eu deixarei, para isso, o Arcanjo em ressonância com a Luz e o Conhecimento exprimir isso muito melhor
do que eu (ndr: intervenção de JOFIEL de 7 de julho de 2011).

Eu gostaria, quanto a mim, de colocar, em sua Consciência, os fundamentos precisos desse segundo eixo,
dessa segunda Trilha [anterior, lateral, direita].

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, alguns elementos que eu tinha para comunicar-lhes.
Se alguns de vocês necessitam esclarecimentos complementares, em relação a isso, eu me tenho ainda, se

eu tiver tempo, à sua disposição, para ali responder.

***

Pergunta: na linguagem dos pássaros, o baço (‘rate’) é também a fêmea do rato.

Querido Irmão, o rato tem diferentes acepções segundo as tradições e os símbolos que ali estão associados.
O rato é um animal extremamente inteligente, como pode o ser Áriman.

A rata vai gerar seus filhotes de maneira, também, extremamente inteligente.
A rata está ligada à mãe no sentido daquela que vocês têm hoje.

Há então, aqui, uma ressonância entre Áriman e a inteligência materna, não no seu sentido o mais nobre,
elevado, espiritual, mas no sentido de manter uma filiação da carne, fechando-os, permanentemente, nas leis

de Ação / Reação.
Portanto, ver a analogia do baço com a rata animal não é naturalmente ao acaso, e corresponde, integralmente,

ao mesmo princípio.
O que não quer dizer, entendam bem, que a mulher, por essência, seja de natureza Arimânica.

Muito pelo contrário.
É o que desejou certa forma de falsificação: manter a mulher em um papel humilhante, depreciativo, em relação

ao homem, e vocês o veem todos os dias na sociedade, ou mesmo em algumas tradições.
A mulher foi ainda, até certa época, considerada como um animal, privada até mesmo de alma, deem-se conta.

***

Pergunta: poderia nos falar da forma hexagonal da célula do fígado?



Cada célula, constituída em meio a um órgão pleno, tende a tomar esta forma hexagonal.
Isso está ligado, justamente, às forças de confinamento que não puderam, ao nível de alguns órgãos e

particularmente daquele que nós falamos, pôr fim, inteiramente, à Ilusão.
O que quer dizer por aí que o fígado é obrigado, de qualquer maneira, toda noite, a tomar um pouquinho da

energia da alma para manter o corpo vivo.
Se o fígado não mantivesse esta captação, mesmo mínima, da energia da alma, deixando passar, de algum

modo, a energia da alma, a vida não seria simplesmente possível no confinamento.
A forma hexagonal da célula dita hepática remete, evidentemente, à Luz Vibral e à sua forma.

***

Pergunta: por que nos comunicar esses elementos fundamentais somente agora?

Por uma razão que é extremamente simples: aí onde se Coloca a Consciência e sua Atenção, cria-se a
Intenção.

Dessa maneira, falar-lhes, de maneira exagerada, de seus órgãos, como Portadores, neles mesmos, da
energia de Áriman e de Lúcifer, teria levado vocês a fortalecer a energia de Áriman e de Lúcifer, o que é

impossível hoje, devido à energia de Ressurreição, ao desdobramento da Luz de Metatron e ao retorno de
Cristo, que vem transcender, por completo (pelo Abandono à Luz, realizado em seu templo cardíaco e no

conjunto do corpo), a Ilusão Arimânica e Luciferiana.
O que não teria absolutamente sido possível desde ainda um ano.

Senão, naquele momento, no que vocês prestassem Atenção iria se fortalecer.
E o fato de ter atraído sua Atenção ou explicado, em Consciência, o papel do fígado e o papel do baço, teria

mantido vocês em ainda mais resistência para passar a Porta Estreita.
Vocês teriam nutrido, daquela vez conscientemente, Áriman e Lúcifer, em vocês.

O que já é grandemente explorado nesse mundo, através de todas as telas e de todas as luzes existentes e
de todos os desejos que lhes são sugeridos, permanentemente.

***

Pergunta: a próstata, no homem, tem um papel particular ligado ao fígado com relação às emoções?

Sim, porque, no princípio Luciferiano, existe, mesmo se isso não seja totalmente consciente em todo ser
humano, uma ‘vontade’.

Esta vontade é a ‘vontade de Bem’.
E esta vontade de Bem se exprime, também, de maneira às vezes “ideal”, sob uma forma de poder.

O poder está diretamente conectado ao chakra que está situado sob o fígado, ou seja, não o plexo solar, mas o
segundo chakra.

O segundo chakra, como lhes foi dito, está diretamente conectado ao ‘Triângulo Radiante de forças’ (**),
penetrando pelo chakra do baço e percorrendo, antes de se metabolizar e de se distribuir no corpo, o que é

chamado de ‘plexo solar’ (ou terceiro chakra) e de segundo chakra.
Do mesmo modo, o fígado está diretamente conectado ao segundo chakra e à ‘emoção’, como eu disse,

do medo e da raiva, e sobretudo do medo.
O segundo chakra corresponde, entre outros, à próstata.

Há, então, uma ligação formal entre a próstata e o fígado, associada ao ‘poder’.
O que explica que durante anomalias da próstata, na velhice e em certas formas de doenças não tendo nada a

ver com a velhice, manifesta-se necessidade de urinar.
Em que momento?

À noite, no momento em que o fígado recria-se.
Eu lhes lembro que a próstata é o equivalente, no homem, até certo ponto, da matriz.

A matriz sendo, na mulher, o que é denominado útero.
O embrião espiritual do homem nasce, da mesma maneira, ao nível da alquimia taoísta, ao nível da próstata,

como ele nasce na mulher, ao nível do útero.
Mas isso nos remete a algo que não é o meu propósito hoje, diretamente a alguns circuitos do desdobramento

da Luz Vibral, em relação com o Sagrado e o sacro.
Quanto mais vocês buscam o poder, consciente ou inconscientemente, por medo ou por vontade de satisfação

do ego, quanto mais vocês buscam manifestar mais os medos arquetípicos da personalidade, quanto mais
vocês têm necessidade de se estabilizar na vida, sob uma forma ou sob outra, mais há possibilidade de se

manifestar, durante sua vida, a próstata.

***



Pergunta: nós estamos prestes a recolocar nosso veículo em boa ordem?

Sim, mudando.
Mas o paradoxo é que essa mudança de veículo apenas pode acontecer no veículo antigo e não fora.

***

Pergunta: como iremos experimentar as emoções sob sua forma etérea?

Eu não estou certo de ter compreendido a pergunta.
A partir do momento em que o etéreo se revela, a cortina de fumaça do fígado não é mais visível.

Na Unidade, as emoções não existem simplesmente mais, já que as emoções estão irremediavelmente ligadas
ao corpo de desejo.

Nos mundos Unificados, para além desse mundo, não pode existir qualquer desejo porque tudo é conhecido,
sabido e vivenciado.

***

Pergunta: há ligação entre o formato do favo de mel, das células hepáticas e da França, sendo todos os três
hexagonais?

Há, em meio às forças de precipitação da vida, mesmo na Ilusão, um mínimo de coerência, denominada
simbólica.

Esta forma de coerência vai fazer com que exista uma lei de sincronia, a mínima, digamos, que vai permitir
manifestar, de um extremo ao outro das escalas de coerência internas, mesmo na Ilusão, uma referência a um

mundo Unitário, mesmo se este está cortado.
Dessa maneira, a abelha, que é um dos símbolos Crísticos, por excelência, e um animal Unificado por

Essência, vai construir um habitat hexagonal.
Do mesmo modo, nos mundos intra-Terrestres (denominados os povos, por exemplo, Delfinóides do intra-

Terra), estes vivem em hexágonos.
A forma hexagonal sendo a forma perfeita da Luz.

O que não quer dizer, longe disso, que a França é um país perfeito da Luz e que exprime, na totalidade, a
resistência à Luz Vibral, mas que exprime, à sua maneira, certa forma de Ilusão (em ressonância, por exemplo,

como uma série de leis que foram falsificadas), mas que, em alguma parte, existe uma inspiração da própria
Luz.

E vocês têm então as primeiras manifestações de algumas formas de funcionamento da sociedade, que se
apresentaram através do estabelecimento de leis, sobre este planeta e, em particular, na França.

A França não é o lugar onde nasceu a liberdade dos povos, mas ela é isso onde pôde se organizar, mesmo se
isso foi falsificado, uma liberdade (pelo menos inicialmente) dos povos que, evidentemente, se transformaram

em outra coisa, como vocês o vivem agora.
Portanto, há, efetivamente, o que eu denominaria uma ‘lei do sol’, fazendo com que a Vibração de um país e

sua forma, efetivamente, seja profundamente diferente.

***

Pergunta: as patologias acometendo o fígado ou o baço refletem uma liberação, uma regulação ou bem
uma submissão às Forças Arimânicas e Luciferianas?

Eu responderia simplesmente que tudo é função da Consciência e de seu nível Vibratório, que é alcançado,
atualmente.

Obviamente, antes da revelação do Espírito Santo e, sobretudo, antes da revelação da radiação do Ultravioleta
das Núpcias Celestes, a maior parte dos afetados acometidos pelo fígado e pelo baço estava puramente

ligada à vivência da própria pessoa e não tinha estritamente nada a ver com a Luz Vibral porque esta não podia
se revelar no baço e no fígado.

Isso é profundamente diferente, desde, principalmente, do início das Núpcias Celestes e, sobretudo, da Cruz
da Redenção, onde a Luz Vibral pôde se revelar, em parte, no fígado e no baço.

Dessa maneira, então, hoje, pode haver morbidades ou patologias correspondendo tanto a uma ‘liberação’ (se
o Espírito despertou na Consciência), como a uma ‘cristalização’ (se há um confinamento no Fogo do ego).

Aliás, vocês têm a ilustração disso até mesmo nos povos.



Vocês sabem que, desde o início deste ano, sobre a Terra, existe uma série de raivas expressas pelos povos.
Esta raiva é às vezes uma cristalização e, às vezes, uma liberação, segundo a maneira em que isso é

vivenciado.
Se isso é vivenciado unicamente ao nível do ego, é uma cristalização.

E, naquele momento, a raiva será transmutada pelo acesso da Consciência a um estado de paz e, portanto, à
cessação da raiva.

Pelo contrário, o fortalecimento da raiva ou do medo vai levar a uma cristalização e, portanto, a um afastamento
da Luz Vibral.

Mas é exatamente o mesmo jogo que se desenrola entre a Consciência Unificada e a Consciência Dual.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes transmito toda minha gratidão por sua escuta atenciosa e eu lhes digo certamente até
breve.

Portem-se bem.

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

(*) – PROMETEU
http://portaldosanjos.ning.com/group/deusesetits/forum/topics/prome...

*
(**) – ARCANJO GABRIEL (08.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1097

7 de julho de 2011
(Publicado em 9 de julho de 2011)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/deusesetits/forum/topics/prometeu-1
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1097
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-julho-de


Irmãos e Irmãs encarnados, novamente gratidão por sua Presença, sua escuta.
Eu sou IRMÃO K.

Eu volto para expressar, hoje, certo número de elementos, que eu não lhes peço para crer, mas sim para
experimentar por vocês mesmos, referente à Trilha Lateral Posterior da Luz, em sua primeira parte.

Correspondendo ao desdobramento da Vibração da alma [AL], fazendo-se diretamente nesse Ponto, situado à
direita do seu Sacro (sobre a asa ilíaca direita), denominado REPULSÃO.

Nós iremos então examinar, juntos, um caminho particular, indo da alma a esta noção de Repulsão.

***

Se vocês o permitem, eu vou, em primeiro lugar, fazer uma recordação sobre o que é a Atração e Repulsão.
Ou se vocês preferem, o Bem, o Mal.

Ou a própria lei de ação / reação, se desejam entender em termos espirituais.
Mas compreendam bem que esta lei de ação / reação pode expressar-se em todos os setores da vida de um
ser (em uma célula, em sua vida afetiva ou em seus relacionamentos entre os seres, quaisquer que sejam),

também ao nível do corpo social (da própria sociedade), e finalmente, do conjunto do que é denominado a vida
e da Consciência, em todo caso nesse mundo, que eu lhes lembro, não é seu mundo.

Atração, Repulsão invocam, irremediavelmente, a noção de ‘pulsão’, em um sentido ou em outro.
Estas forças de pulsão, indo a um sentido ou em outro, são ilustradas, primeiro, na constituição mesmo da
matéria, em sua parte a mais íntima, que vocês chamam de núcleo e elétron (ou os elétrons que giram ao

redor).
E isso, desde a célula, como eu disse, passando ainda pela observação dos movimentos planetários, ao redor

do seu Sol, pelo menos para este Sistema Solar.
E para o que é observável a olho nu e por seus meios, agora muito moderno.

As forças de Atração / Repulsão são onipresentes.

IRMÃO K - 9 de julho de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-8VUNIPYtX_s/UXSklrJwQyI/AAAAAAAABN0/vFW8IuUNMsM/s1600/sentierAutumn_mountain_trail0.jpg
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Estas lhes são apresentadas, mesmo ao nível espiritual, como inelutáveis, e eu diria mesmo, como uma
finalidade.

Esse fogo elétrico foi ainda chamado, nos ensinamentos alterados, de Fohat, denominado a “inteligência
suprema e absoluta”, que regia os Universos.

É estritamente nada.
Por uma razão que é muito simples: a partir do momento em que vocês acedem ao Estado de Ser, ou à

Unidade, vocês compreendem muito bem que esse fogo, essas leis de Atração, de Repulsão, essas leis de
Bem e de Mal, não têm qualquer sentido.

Exceto, é claro, sobre este mundo, porque tudo o que é do domínio do observável, da vivência,
da experiência, em todas as relações (desde o nível o mais atômico, até o nível mais cosmogônico) é

diretamente oriundo da observação desta lei de ação e reação.

***

A Atração/Repulsão é então um fator particular da manifestação da consciência e da energia, mas que não é,
absolutamente, o que é a regra além do conhecido.

Então, evidentemente, poderiam retrucar-me, para aqueles que não têm acesso ao que não é conhecido, é
claro, como verificar que esta lei não é aceitável, e não é manifestada em todos os Universos, em todas as

Dimensões, ou onde quer que seja?
E bem, por uma razão que é muito simples.

É que esta ilusão da Atração / Repulsão (exprimindo-se, como vocês sabem, através de algo que foi alterado,
denominado Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) permite, de qualquer maneira, o jogo e as interações permanentes, não

tendo jamais início e não tendo jamais fim.
Um pouquinho da mesma forma que existe, para esse corpo, que nós temos, uns e outros, tomado

emprestado, um início e um fim.
Então, é claro, o ser humano evolui em sua consciência limitada, ele vive hoje aspectos Vibratórios novos.

Esse desdobramento da Luz vai realizar, de algum modo, a Verdade do desdobramento do desconhecido, no
conhecido, chamado de diferentes maneiras, e vindo transformar as leis de Impulsão e de Repulsão, de ação /

reação, em uma lei que alguns nomearam Lei da Graça, ou a Unidade.

***

Exprimir a Unidade é fácil em palavras.
Exprimir a Unidade, dizer-se liberado da Dualidade, é extremamente fácil para um mental hábil, ou um ego hábil,

que vai exprimir através de palavras (e mesmo por vezes em certos comportamentos) a ilusão da Unidade.
Compreendam bem que a Unidade apenas pode se viver quando vocês saem, conscientemente, desse Corpo,

e vão explorar seu Estado de Ser, no Sol e mais além.
Inicialmente, vocês têm apenas amostras, através de Vibrações presentes nas Coroas Radiantes, que lhes
permitem, em certos momentos, pela Consciência, alcançar estados de Paz, primeiro, e depois estados de

Alegria.
Onde vocês percebem claramente que o mental, que as emoções, são apenas ‘facetas’ da expressão da vida

e da Consciência, aqui mesmo.
Eu não esconderei de vocês que a enorme maioria da humanidade está submissa a essas leis, e as aceitam

como válidas, mesmo ao nível espiritual, sem se colocar a menor questão.

***

Assim, naturalmente, existe um duplo véu.
O ‘véu do esquecimento’, primeiramente, que faz com que, quando vocês nascem nesse corpo, vocês tenham

esquecido todas as suas vidas passadas.
Então, é claro, existe em meio ao processo, dito evolutivo, possibilidades de se lembrar de suas vidas

passadas (sejam projetivas, imaginativas ou reais), mas é, mesmo assim, extremamente difícil de encontrar um
ser, qualquer que seja, capaz de falar-lhes do que está além desta matriz.

As palavras, aliás, foram extremamente limitadas pelos seres que, em todos os tempos, tiveram acesso a esta
Dimensão particular, realmente vivenciada e experimentada na Consciência, que é o Si.

Aí, não há mais, efetivamente, muitas palavras.
Independentemente da manipulação do Verbo e do verbal, é extremamente difícil, através de palavras,

compartilhar a experiência da Unidade, quando ela é verdadeiramente vivida.
Não são discursos que irão permitir a alguém, que os escutaria, viver a Unidade.  

Nós lhes dissemos, ainda, que as Vibrações e o conjunto dos níveis Vibratórios que vocês percebem, tiveram



por vocação aproximá-los da última Porta, mas que apenas vocês é que poderiam ir ao Coração, e a sua
Unidade.

Ilustrando, assim, esta impossibilidade de fazer viver isso do exterior.
E tornando, desta maneira, caduca, qualquer intervenção de um ser exterior.

Que isso possa se chamar um Mestre, um Iniciado, um Salvador (ou quaisquer que sejam os nomes que vocês
lhes deem).

Porque, em última análise, mesmo estando na atmosfera perto deste ser, que teria vivenciado e realizado sua
Unidade, vocês não poderiam absolutamente, vocês mesmos, aceder à Unidade, mas simplesmente

viver amostras, viver esboços, eu diria, mas não a Verdade.

***

Como vocês sabem, as Forças de Confinamento estão ilustradas ao longo do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, e
sobretudo cortaram (como eu já disse) o impulso da alma vindo da Luz Vibral, assim como o impulso do

Espírito, do outro lado.
Ora, hoje, o desdobramento da alma e do Espírito, nesta Dimensão mesmo, vem soltar, de certa maneira, uma

flatulência existindo no confinamento.
Inicialmente, ao nível do fígado e do baço, vocês compreenderam.

Em seguida, ao nível de algumas Virtudes, que foram reveladas, ao nível de Pontos situados na prega inguinal.
E eu gostaria, agora, de atrair sua atenção para esse Ponto particular, situado acima da virilha direita, e que é

então denominado REPULSÃO.

***

A Repulsão é algo que os afasta, porque vocês não são animados, nem atraídos, por coisa alguma.
Ora, o Eixo da Falsificação é denominado ATRAÇÃO / VISÃO.

Isso quer dizer que vocês são, de alguma maneira, levados a sempre considerar que, em Consciência e em
tudo o que estava no domínio do sensível (e mesmo do perceptível, ao nível Vibratório), havia, de certo modo,

uma incapacidade para sair deste mundo, para retornar à sua Verdade.
Portanto, efetivamente, é muito fácil, com palavras, falar de encarnação, corpo, alma, Espírito.

Mas, na encarnação, as forças do Espírito e as forças da alma são reduzidas à sua mais simples expressão.
Senão, vocês viajariam nas Dimensões do Espírito, bem além do confinamento deste corpo.

Ora, quem pode nos dizer precisamente, com palavras, ou mesmo através de um testemunho (seja visual,
artístico), o que é realmente a Unidade?

Houve, é claro, descrições, sintomas existentes, quando se acede à Unidade (o Canto da alma, o Canto do
Espírito, a Vibração das Coroas Radiantes), que são as testemunhas objetivas, e percebidas pelo conjunto de

indivíduos vivendo esta transformação.

***

Hoje, o desdobramento da Luz Vibral, em meio à Vibração do Espírito (UNIDADE) e da alma (AL), faz com que
vocês abordem este processo com alguma coisa mais, se o podemos dizer.

Permitindo-lhes extrair-se e ver, realmente, o que é a Dualidade, o que é a vida da Dualidade.
O que são as forças que estão presentes, neste mundo.

Obviamente, estas forças opostas devem ser vistas para o que elas são.
E elas permanecem nesta Dimensão, elas não têm existência real, se o podemos dizer, nos Mundos

Unificados.
Algumas forças, eu diria, estão ainda presentes apenas nesses mundos alterados, particulares, que foi

denominada 3ª Dimensão Falsificada.
O próprio princípio da Falsificação (como eu já lhes disse, e como isso foi dito por aquele que foi denominado
São João, se vocês preferem, SRI AUROBINDO), foi cortar as informações, chegando da alma e do Espírito,
deixando filtrar apenas um mínimo, permitindo manter uma Consciência em vida, mas não permitindo encontrar

a alma, encontrar o Espírito.
E garantir que, a Consciência que está aprisionada na personalidade e na vivência comum desta vida, calque,

de alguma maneira, o que é ‘perceptível’ (aos seus olhos, à sua Inteligência, às suas Vibrações, mesmo
percebidas), e calque então o que ela observa, o que ela vive, o que ela experimenta, o que ela crê, também, à

alma e ao Espírito.

***



Ora, nós sempre lhes dissemos: as Leis do Espírito não são as leis deste mundo.
As leis de ação / reação não existem em outros lugares, a não ser neste mundo.

Dessa maneira, a maioria dos ensinamentos, seja religioso, ou seja espiritual, até agora, não disse a Verdade.
Eles trabalharam, como eles puderam, permitindo-lhes revelar uma série de elementos, mas eles esqueceram,
a despeito de si mesmos, um elemento essencial, que, no entanto, o CRISTO deu em sua vida, em forma de

parábola, antes que as religiões assumissem o controle, e antes que o mental do homem assumisse o
controle, para trabalhá-la, eu diria, ao seu gosto, para fazer algo que aderisse ao que existia neste mundo.

E, entretanto, Ele lhes disse bem: “Meu reino não é deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas vocês não
são deste mundo”.

Vários elementos lhes foram comunicados, naquele momento, e evidentemente, na sequência, por várias
pessoas que alcançaram e vivenciaram a Unidade, não tendo nunca sido compreendidos, na totalidade.

E as palavras não serão, jamais, um elemento de compreensão exata, e uma certeza real do que é a Unidade.
A Vibração pode, ela, aproximar-se mais amplamente.

E lhes permite, na condição de viver algumas coisas que se resumem nesta frase, empregada pelo Arcanjo
ANAEL: Abandono à Luz (ou, se vocês preferem, Crucificação, Ressurreição, Transfiguração, Passagem de

Portas), permite-lhes, realmente, viver a Unidade.

***

Viver a Unidade não é possível, totalmente, neste mundo.
A menos que se coloque em um local, como o fizeram alguns seres, isolando-se do mundo, e fechando-se

neste estado de Unidade, para evitar viver a Dualidade.
A problemática atual é que a Unidade, como vocês sabem, vem Transfigurar e fazer desaparecer a Dualidade.

Então, é claro, se vocês estão, vocês mesmos, inseridos nesta Dualidade de maneira demasiadamente
importante (seja através de suas próprias crenças, seja através de suas próprias atividades, seja através de
suas próprias adesões, e até mesmo através de suas próprias vivências), vocês terão grande dificuldade,

quando chegar a hora, para realizar, integralmente, o desdobramento da Luz.
Muitos de vocês (mesmo tendo vivido alguns tipos de Fogos, ao nível das Coroas Radiantes), vão começar,

aliás, a perceber esse desdobramento do Fogo do Espírito na totalidade do seu corpo, manifestando-se,
efetivamente, por algo profundamente diferente do que é chamado de energia.

E que, no momento, não pode ser colocado em palavras, como SRI AUROBINDO havia colocado, chamando-
o de Supramental.

 E como nós o chamamos, nós mesmos, de ‘os três componentes da Luz Vibral’, através das Partículas
Adamantinas, do Espírito Santo e da Radiação do Ultravioleta.

É o que vocês têm vivido (para alguns de vocês, recentemente, ou mais antigamente, eu diria) e que, hoje, vai
se revelar integralmente.

***

Esse desdobramento total vai pôr fim, na realidade, a uma Dimensão.
O fim desta Dimensão não é, absolutamente não, uma morte ou um fim, do que quer que seja, mas sim a

emergência de uma nova Liberdade, que eu lhes exprimi, e que eu os empenho a reler, desde minhas
primeiras intervenções entre vocês, através deste canal (ndr: ver a intervenção de IRMÃO K datada de 1º de

abril de 2011) (*).
Mas, sobretudo, através do Eixo que eu vou falar hoje.

O desdobramento da Luz da alma irá impactar, muito fortemente, esta noção de Repulsão.
A Repulsão é algo que, através da ação dos elementos Falsificados, fazia-os rejeitar uma série de coisas, e

aceitar uma série de coisas.
O impulso da alma, aliás, que foi, de alguma forma, amputado, porque a revelação da Luz da alma não pôde
ocorrer nesse corpo, até agora (devido à barragem, deste lado, do fígado, e das Forças que eu qualifiquei, e

que foram qualificadas, de Luciferianas).
Tendo-lhes impedido, literalmente, de conhecer a alma e o Espírito, do outro lado desse mundo.

Eu não falo quando vocês estão mortos (mas sempre inserido nesta realidade Tridimensional), mas realmente,
quando vocês saem no reino do Espírito, em Verdade.

***

Então, o desdobramento da Luz vai, ao nível desta Trilha particular, ‘Posterior Lateral Direita’, levar a viver
mecanismos de Repulsão, por vezes extremamente violentos.



Mas esta Repulsão não irá se traduzir pela lei de ação / reação.
Compreendam bem que a Repulsão de que falo não tem nada a ver, quando ela é iluminada pela totalidade da
Vibração da alma, com a repulsão que eu pude falar, em meio ao jogo do fogo da ilusão, do fogo por atrito, ou

do fogo denominado Fohat  pela tradição alterada (chamando isso de ‘Inteligência suprema cósmica’, um
termo bem extenso que, de fato, apenas serve os reinos daquele que lhes tem fechados em sua mão, através

justamente desta lei de Atração / Visão, ainda por pouco tempo).
Deste modo, o desdobramento da Luz Vibral da alma, em meio ao Ponto REPULSÃO, vai modificar algo

grande, em vocês, se já não o fez (e eu sei que isso já foi feito para alguns dentre vocês, mesmo para quem
pôde, ou para quem pode ainda, colocar-se questões em relação a isso).

O desdobramento total da Luz Vibral da alma, em meio à Repulsão, vai transformar, de maneira extremamente
rápida, tudo o que é desejo para o Corpo de Desejo, em um Desejo da alma.

O Corpo de Desejo vai, sempre, expressar-se por uma necessidade de fusão exterior, com alguma outra coisa.
Com um Espírito que estaria em outros lugares, com uma outra alma, com uma religião, com uma profissão

(tudo isso, eu abordei longamente, antes, o conteúdo).
O desdobramento, de fato, da Luz Vibral da alma, na REPULSÃO, vai contribuir para concluir, de algum modo,
a Reversão, permitindo-lhes fazer desaparecer, sob os olhos de sua Consciência que a aceita, a totalidade do

que pertence à Falsificação e à Ilusão.

***

Então, é claro, e assim como vocês sabem (e como havia dito São João, quando ele o foi): “Haverá muitos
chamados, poucos eleitos. Esses chamados serão marcados na testa”.

Mesmo se o Futuro da Luz, em cada ser humano, é profundamente diferente, segundo seu nível Vibratório, e
segundo sua capacidade para Abandonar-se, em totalidade ou não, ao que vem.

Não há mais, aí, que julgar.
Não há mais, aí, que condenar.

Há apenas que observar, com lucidez, em vocês, antes de tudo, e sobre seu mundo, o que vai se revelar.
E o que isso vai produzir, para seu mundo, e para seu Espírito.

Porque o impulso da alma não é manter a Ilusão desse corpo, mas, bem mais, ser a ligação e um intermediário
com o Espírito.

A alma, aliás, não existe mais, quando o Espírito é conectado.
E vocês veem toda a lógica daquele que os confinou, que eu o denominaria, se vocês desejam, pelo nome de

Demiurgo que, mesmo através de algumas aparições, fala com vocês para salvar sua alma.
Mas, não há alma para salvar.
Há um Espírito para Revelar.

Vocês veem como a Falsificação pode funcionar perfeitamente, e vocês têm isso, nas religiões, que lhes dirão
para salvar sua alma, de modo a não estar em estado de pecado mortal.

Sim, é um pecado mortal, efetivamente, para o Demiurgo, perder a alma e encontrar o Espírito.
Evidentemente, o ponto de vista da Luz Vibral não tem o que fazer desses conceitos espirituais, filosóficos ou

religiosos.
Ela vem restabelecer a Verdade.

Ela vem restabelecer a Unidade, se tal é seu desejo.

***

O que significa que efetivamente, sobre esta Terra, e como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse
em numerosas reprises, vocês não podem prejulgar o caminho que for, se esse não é o seu.

Porque sua realidade será a sua, e não aquela, ainda, de seu cônjuge, de seu irmão, de sua irmã.
A Transfiguração, de algum modo, dos ‘afetos’ (porque é bem disso que se trata), vai colocá-los em

ressonância, a partir do desdobramento da Luz Metatrônica, inteiramente, com o que é chamado de Síndrome
de Abandono e de Perda.

Vocês estão prontos a tudo perder?
O CRISTO lhes disse: “aquele que desejar salvar sua vida, irá perdê-la”.

O que é que ele perde?
O Espírito.

“Perda” é um termo querendo dizer que, na ocasião desse desdobramento da Luz, na totalidade, o Espírito não
será encontrado.

Mas, vocês não podem julgar aquele que decide manter sua alma, de uma forma ou de outra.
De qualquer modo, esta alma será informada que existe um Espírito.

E é o papel da Ressurreição Final, é o papel do apelo de CRISTO, que voltará como ele partiu.



Lembrem-se, após sua Ressurreição e antes de sua partida, de que ele disse àqueles que se aproximaram
dele: “não me toquem, porque eu ainda não voltei ao Pai”.

Por quê?
Porque o campo Vibratório, e este é um, ligado ao Espírito, é totalmente incompatível com o campo da

Dualidade, com o campo da manifestação, de algum modo (Vibratório, desse corpo, nesta Ilusão).

***

Dessa maneira, as primícias que vocês percebem (bem além da Coroa Radiante do Coração, da Cabeça e do
Sacro, agora, que se instalam no conjunto de seu corpo) correspondem à Revelação, total, em vocês, em sua

Consciência e nesse corpo, da Luz Vibral da alma.
Traduzindo-se por um Fogo do Espírito, um Fogo do Coração, um Fogo da Terra (e não mais unicamente

esse Fohat, esse fogo elétrico que os aprisionava).
O fogo elétrico não vai mais poder se manifestar a não ser em dois níveis, e somente em dois níveis, neste

período de desdobramento da Luz.
Nenhum corpo poderá se opor ao desdobramento da Luz, estejam certos.

Que isso seja na superfície desse mundo, ou para aqueles que decidiram se enterrar profundamente para
escapar à Luz.

Nenhum artifício, e nenhum esconderijo, irá permitir-lhes escapar ao desdobramento da Luz Vibral, porque o
CRISTO volta.

Portanto, a partir daí, quem poderá se opor e quem poderá manifestar, ainda, o livre arbítrio, que irá se opor à
Liberdade total?

Será, obviamente, o que vocês denominam (e o que nós denominamos com vocês) o mental, o ego,
as emoções, ainda alojados, na alma, e no impulso para a Repulsão, e que não estão, inteiramente, iluminados

pelo Espírito.
E pela Luz Vibral vertendo-se, inundando completamente, eu diria, em meio a essa Trilha particular

correspondendo a AL e REPULSÃO.

***

Tudo isso, vocês irão viver de maneira extremamente Consciente, extremamente lúcida.
O que SRI AUROBINDO falou sobre o ‘Choque da Humanidade’ corresponde a esta Revelação, extremamente

brutal, do que é a Luz e do que ela não é.
E aí que vocês se verão, como lhes foi dito, durante esse Julgamento Final, vocês mesmo frente a vocês

mesmo.
Ou seja, entre o que vocês creem (ao que vocês aderem) e o que é a Verdade.

Permitindo-lhes então, em Consciência, apreciar a totalidade da distância, ou da sincronia, existente entre a
Vibração da Unidade e a Vibração de sua Dualidade (se tanto é que ela está refinada pela Luz, que se verte,

agora, para todo mundo sobre esta Terra).
Toda a estratégia daquele que os manteve, nesses sistemas de controle da Ilusão, foi fazê-los crer, como

vocês sabem, que fazer o Bem e fazer o Mal, e resolver o Mal, procurar sempre na ação / reação, permitia-lhes
encontrar uma iluminação.

Sim, isso lhes permitia encontrar uma iluminação, mas que não tem nada a ver com a Verdade do Espírito.
O Espírito não é uma simples iluminação, seja do que for.

É uma Dimensão onde se estabelece a Unidade, a Alegria a mais total, e onde não existe estritamente mais
nada tendo a ver com o que vocês vivenciaram, sobre este mundo (que, eu lhes lembro, não é seu mundo).

O que significa que o conjunto dos componentes (compõem por vezes a personalidade, o Corpo de Desejo,
pessoal, social, afetivo, tudo o que constitui o que é chamado de emoções, o que é chamado de construções

mentais, e todos os sistemas de conhecimento, sem qualquer exceção) é chamado a dissolver-se,
integralmente, pela ação da Unidade.

É nisso que é preciso se colocar a questão, em vocês: vocês estão prontos para viver isso, ou não?

***

Agora, não há, nem que manifestar qualquer emoção em relação ao que eu afirmo, mas simplesmente verificar,
em vocês, o efeito sobre sua Consciência.

Lembrem-se de que cada um, em função de suas próprias crenças ainda existentes, ou de seus
próprios apegos ainda existentes, não será mais jamais privado da Luz, nunca mais.

Isso será impossível.
Não poderá nunca mais existir partição em meio a qualquer vida que vocês irão explorar.



Mesmo se a alma os limite ainda em seu modo de expressão, nesse corpo, ou em outros corpos, vocês não
têm que temer seja o que for, qualquer confinamento ou qualquer Ilusão.

O conjunto de leis da Falsificação é então chamado a desaparecer, completamente.
Isso é um fato que vocês irão verificar por si mesmos.

Mas, sobretudo, vocês não têm qualquer meio de subtrair-se desse Julgamento, que não é de todo um
julgamento, como foi tomado por visões catastróficas, visões terríveis.

Mas é o Fogo do Espírito que se revela, e se vocês mesmos estruturaram o Espírito (ou recuperaram seu
Espírito, se o podemos dizer), este Espírito que se manifestará no Fogo, será ‘Seu Fogo’, e não haverá

qualquer inconveniente.
Agora, é claro que se existe uma adesão extremamente forte às leis da Dualidade (seja através de suas

adesões a crenças, seja através de suas adesões a mecanismos de funcionamento, extremamente
enraizados), vocês terão muita dificuldade para deixar esta Luz agir em vocês, para permitir-lhes revelar a

totalidade do seu Espírito.
 Mas, ainda uma vez, isso é totalmente inexorável, e chega agora.

***

As primícias que vocês sentem sob forma de calor, em seu corpo, e sobretudo quando elas estão associadas
ao Fogo do Coração, ou então, ao Fogo do Sacro ou da Cabeça, confirmam-nos no fato de que o Espírito se

revela bem.
Ele não se revela mais somente em suas Coroas Radiantes.

Ele se revela na Totalidade de sua Consciência.
Na Totalidade desse corpo físico.

E na Totalidade do que foi chamado de corpos sutis, levando ao seu desaparecimento puro e simples, levando
a viver a Ressurreição para além do Corpo Causal.

E então se encontrar, ou na alma, ou no Espírito, segundo sua Vibração.
E somente segundo isso (e não segundo desejos ou crenças).

É também para isso que o conjunto dos Anciãos insistiu (como eu, em meio aos Anciãos) sobre esta noção de
Consciência e Vibração.

Sua Consciência era limitada, de algum modo, por uma banda de frequência extremamente estreita.
Tendo-lhes feito aderir ao fato de que toda vida, e todo Espírito, e toda Liberdade, iriam se desenrolar nesta

gama de frequência.
Evidentemente, as descobertas da física, em particular, chamada de ‘quântica’, fizeram com que vocês

descobrissem estados, podemos dizer inéditos, da matéria.
Mas, no entanto, lhes é extremamente difícil considerar que a Consciência pode, ela mesma, se manifestar em

meio a esses estados inéditos da matéria.
E é, contudo, estritamente o caso.

Eu não falo, é claro, das forças astrais (que pertencem a esta matriz), mas eu falo das forças do Espírito e da
Unidade, que evoluem bem além desta matriz.

Deste modo, o desdobramento de AL, até o Ponto, até a Porta REPULSÃO, vai permitir-lhes viver o apelo da
alma, voltando-se para o Espírito.

Vocês irão aceitar?
Vocês irão ali se Abandonar?

Ainda uma vez, vocês são o único juiz de vocês mesmo.
E é através da ausência de julgamento de qualquer outra coisa que vocês mesmo, que vocês estarão aptos, de

alguma forma, para reencontrar-se no Espírito, na Alegria e na Felicidade Eterna.
Mas agora, lembrem-se, não existe qualquer julgamento exterior.

São vocês que decidem, por sua própria Vibração, o espaço que vocês irão percorrer, e aonde vocês irão
estabelecer sua Consciência.

Ninguém além de vocês poderá fazê-lo.
E isso é o resultado lógico do desdobramento da Luz Metatrônica, a qual deve responder, dentro de pouco

tempo, o que lhes foi anunciado ao nível da Terra, quanto à sua Ascensão (na qual vocês participam, é claro,
por sua presença, ainda nesta Dimensão).

***

Portanto, a Trilha AL / REPULSÃO é o Eixo final da tomada de Consciência, que lhes permitirá, depois, em um
último tempo final, revelado pelo próprio METATRON, penetrar, inteiramente, a Verdade do Triângulo Sagrado,

a fim de Liberar seu corpo e sua alma, para reencontrem-se no Espírito.
Porque justamente, apenas estando em HIC e NUNC [AQUI e AGORA], centrado
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entre o ALFA e o ÔMEGA (AGORA, se vocês desejam, mas em sua acepção,
não travestida, mas original deste Instante Presente), que vocês poderão viver a

Liberação por completo.
Não há nada a fugir.

É claro, aqueles que terão medo da Luz, poderão sempre se refugiar em seus
esconderijos.

***

Assim, portanto, é face a face, em pé, que vocês terão que viver a Luz, Aqui e neste Presente, a fim de
permitir-lhes tornarem-se vocês mesmo Espírito.
O desdobramento da alma corresponde a isso.

Ele vai fazê-los tomar Consciência da Ilusão dos desejos, sem exceção.
Da Ilusão de todas as projeções, sem exceção.

De todas as leis morais, sociais, políticas, econômicas desta vida.
Permitindo-lhes, em Verdade, escapar à tentação da Dualidade, e viver realmente sua Ressurreição.

Como foi ilustrado por CRISTO, quando ele viveu em um corpo, e que ele o manifestou até o fim.
Cabe a vocês saber se vocês desejam se tornar Espírito, viver esta Unidade e esta Dissolução.

Ou se vocês necessitam da alma para salvá-la, como isso foi dito, mas em caso algum, isso representa o
acesso ao Espírito.

Eis o que eu queria colocar claramente.
Quando muitas pessoas falam de alma, elas evocam muitas vezes uma polaridade da alma,

uma sensibilidade da alma, exprimindo-se em meio à Dualidade.
Não tendo estritamente nada a ver com o desdobramento da alma, em sua Verdade, em sua Unidade, e na

verdadeira Verdade, se eu posso assim me expressar.
Eis os elementos complementares que eu queria dar sobre este circuito.

Então, é claro, existe uma parte do Circuito Posterior, para ver ainda, que é aquele que irá do fígado a este
mesmo Ponto REPULSÃO.

Mas eu deixarei o Arcanjo URIEL exprimir, pela Vibração, tudo o que isso pode representar, justamente na
Vibração, para vocês, bem além da simples compreensão das palavras.

***

Compreendam bem que as palavras que eu pronunciei, no decorrer de minhas diversas intervenções, não são
destinadas a fazê-los aderir ao que quer que seja, se vocês não o vivem por vocês mesmos.

Como eu disse durante minha primeira intervenção, as palavras que eu pronunciei, desde alguns meses, não
seriam acessíveis ao nível de uma compreensão, mas de uma vivência, quando essa vivência se apresentaria.

E hoje, e o que eu vim dizer nesses últimos dias, apenas poderá ser compreendido quando for vivenciado,
durante o desdobramento total da Luz Vibral.

Mas, entretanto, vocês terão em alguma parte, em sua Consciência, uma compreensão real, e uma visão (que
eu qualificaria de ‘panorâmica’ e exterior a esta matriz), permitindo-lhes, em Consciência, inserir-se, de algum

modo, na realidade do Espírito, ao menos nós o desejamos.

***

Nós não podemos fazer muito mais além de tudo o que foi feito, pela abordagem da Luz Vibral, pelo conjunto
das informações que lhes foram dadas.
Convidamos vocês a viver o Espírito.

Convidamos vocês a experimentar por vocês mesmos, pela Vibração, a Consciência da Unidade.
A fim de conectar seu Corpo de Estado de Ser, esse Corpo de Espírito, ainda denominado Centelha Divina.
Não é mais uma Centelha Divina, é todo um Mundo que vai se revelar a vocês, pelo desdobramento da Luz

Vibral.
Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha a dar a vocês.

Se existem, em vocês, perguntas complementares, para trazer ao meu conhecimento, em relação ao que eu
acabo de exprimir, então, eu sou todo ouvidos, e eu espero poder ali responder.

***



Pergunta: os dois pontos KI-RIS-TI, aquele das costas e aquele mais alto da cabeça, eles têm um papel
para atuar, em relação ao Retorno anunciado do Cristo?

Sim, plenamente.
Mas compreendam bem que é o conjunto do seu corpo, e o conjunto dos seus corpos sutis, e o conjunto do

Espírito e da alma, que vivem isso, agora.
Nós temos insistido nos Circuitos, porque vivê-los era, de certa maneira, a garantia da autenticidade do que se

revelaria em vocês.
Mas é preciso dar lugar, agora, ao Espírito.

Mas, naturalmente, como eu disse, os Pontos das Estrelas, os Pontos das Portas, as Coroas Radiantes são,
efetivamente, os marcadores importantes do que vocês estão prestes a viver.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, todo meu Amor acompanha vocês.
Eu voltarei, eu penso, uma última vez, antes da intervenção de METATRON.

Para dar alguns elementos referentes ao desdobramento da Luz Vibral, nos últimos circuitos, amanhã.
Estejam em Alegria, estejam em Paz.

Até breve.

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

(*) Intervenções do IRMÃO K:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1105

9 de julho de 2011
(Publicado em 10 de julho de 2011)

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1105
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011


Irmãos e Irmãs encarnados, eu sou IRMÃO K e eu estou, novamente, com vocês.

Nós iremos, hoje, se vocês desejam, no Amor, e no Amor da Verdade, falar do ‘Triângulo Sagrado’.
Como vocês sabem, existem, doravante, três Portas, em meio ao sacro.

Uma sobre a asa ilíaca direita, denominada REPULSÃO.
Uma sobre a asa ilíaca esquerda, denominada, se vocês querem, Agora, e como eu lhes disse, de preferência

NUNC.
Enfim, o ponto ICI [Aqui, HIC], na ponta desse sacro, se vocês preferem, HIC.

Eu deixarei a denominação HIC e NUNC ao Arcanjo ANAEL.

***

As funções desses Pontos, que se tornaram Portas, foram-lhes expressas.
Convidando-os, mesmo pela voz do Arcanjo GABRIEL, por exemplo, a não crer em nós, uns e outros, mas

para experimentar isso.

IRMÃO K - 10 de julho de 2011
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Nós iremos, juntos, tentar abordar esse Mistério particular que está em ressonância direta com a estratégia de
confinamento.

Nós desenvolvemos, já, uns e outros, uma série de elementos, referente a essas forças, inscritas na matéria de
carbono alterada, em ressonância com o fígado e com o baço, privando a alma e o Espírito de seu

desenvolvimento.
Resta, agora, que essas Portas, que estiveram e que estarão ativas (se elas já não estão), se alquimiem, de

alguma maneira, nesse Triângulo Inferior, chamado de sacro, ou osso sacro. 
Do mesmo modo que, no final de setembro, vocês vivenciaram, pela ativação da nova Tri-Unidade, a conexão
de sua Consciência individual (separada, nesse mundo) com um conjunto muito mais amplo de Consciências
(permitindo o que vai se viver, agora, a partir do impulso do Anjo METATRON: desdobramento desse Cubo
Metatrônico, desdobramento da Luz Vibral pela alma e pelo Espírito, pelo conjunto de suas estruturas), da
mesma maneira, existem então três pontos de Vibração, nomeadas Portas, localizando-se sobre o sacro.
Nós iremos abstrair o quarto [CLAREZA] que, ele, já foi amplamente desenvolvido, e iremos insistir nesse

Triângulo, com ponta para baixo, entre HIC e NUNC e REPULSÃO.

***

Este Triângulo, com ponta para baixo, está ligado, evidentemente, à tríplice corrente, para baixo e para trás,
agora, em ressonância com as Partículas Adamantinas, a radiação do Ultravioleta e a radiação do Espírito

Santo.
Esta Tri-Unidade Vibratória, colocada, primeiro, na cabeça e depois no Coração, deve vir agora pôr fim à Ilusão,

inteiramente.
Permitindo-lhes conectar, se tal é sua Consciência, a Consciência que não será jamais separada.

Permitindo-lhes, como eu disse, passar do que é conhecido ao Desconhecido, e do confinamento à Liberdade
e à Autonomia.

Deste modo, é claro, o ponto REPULSÃO, como vocês viram, faz parte de um Triângulo entre o fígado (ndr:
correspondendo à VISÃO) e o ponto denominado ATRAÇÃO (ndr: correspondendo ao baço).

ATRAÇÃO-VISÃO-REPULSÃO, que era, de certa forma, uma das bases mesmo do confinamento, no Corpo
de Desejo e de uma consciência limitada tendo permitido manifestar as leis da alma unicamente em meio à

ação / reação, mas privando o acesso da alma ao domínio do Espírito, e então da Unidade.
Este Triângulo Sagrado foi, de algum modo, desde muitíssimo tempo, o ‘sacro da Ilusão’.

Este sacro da Ilusão foi realizado por uma Reversão tendo, de certa maneira, separado (como, eu espero,
vocês entenderam, e talvez já vivenciaram) o corpo, a alma e o Espírito fazendo com que a alma e o Espírito

fossem, pouco a pouco, afastados da Consciência.
Fazendo com que a experimentação com seres humanos tenha levado a viver uma partição, um confinamento,

cada vez mais evidente.
Restringindo, gradualmente e à medida do tempo, o acesso à Unidade.

Deixando apenas uma vaga lembrança de um Espírito distante, de uma alma distante.

***

Dentro deste afastamento, é claro, vocês não ficaram sozinhos.
Porque aquele que os mantinha, ele próprio, criou leis, gradualmente e à medida, afastando-os sempre mais.
A primeira destas leis (além de tê-los cortado, de alguma forma, de sua Fonte e de sua Unidade) fez vocês

crerem que vocês encontrariam a Luz buscando-a.
E que, de todo modo, a Luz não era desse mundo, mas que vocês a encontrariam morrendo, e acedendo

então (segundo as religiões, segundo as crenças), a um além perfeitamente luminoso, que iria Liberá-los dos
tormentos da encarnação.

Mesmo as frases de CRISTO foram exploradas nesse sentido.
Ele lhes disse: “meu reino não é deste mundo”, para dizer-lhes que não podia existir qualquer luz, aqui, mas

que precisava esperar, em outro tempo, do outro lado do véu, reencontrar esta Luz.
Então, obviamente, era muito mais fácil para aqueles que não acreditavam, então (e que aboliram, de suas

crenças e de sua vivência, o próprio princípio da reencarnação), acreditar que esta vida era única e se inscrevia
em um corpo e em uma alma.

E que a Liberação viria por um ser exterior, e sobretudo não deste lado do véu, mas do outro lado do véu.

***

É preciso aceitar que este outro lado do véu pertence, sempre, ao mesmo véu, mas não os libera, de forma
alguma, do véu.



A consciência, aliás, separada, foi rápida também para elaborar, ela também, suposições, sonhos, crenças,
indo ao sentido do que foi enunciado.

Para aqueles seres humanos que tinham mais curiosidade, uma série de movimentos foi implantada, da mesma
maneira, permitindo crer em uma reencarnação, e sobretudo na possibilidade de escapar a essas

reencarnações, justamente reencarnando-se, e aliviando de algum modo o karma.
Purificando um karma e permitindo-lhes, quando esse karma fosse purificado, sair enfim da Ilusão.

Por fim, outras religiões mais recentes (na trama, aliás, e acompanhando outras religiões mais antigas) falaram
de um deus vingador e de certo número de regras a observar, nesse mundo, para encontrar a Liberdade, aí

também.
Mas sobretudo não nesse mundo.

Em outro mundo.
Que é apenas o outro lado do véu, e que é sempre, é claro, o mesmo mundo.

Já que, mesmo do outro lado do véu, não é possível aceder à Liberação e à Luz.

***

Assim é elaborada uma série de jogos, através da Atração e da Repulsão, do Bem e do Mal, do karma.
Um conjunto de crenças falando da luz e podendo ver uma certa luz, ainda, ao nível do terceiro olho.

Uma luz astral, que era apenas um reflexo, de qualquer maneira, da verdadeira Luz, que não é desse mundo e
que, no entanto, é preciso Revelar, desvendar e desdobrar nesse mundo.

Assim, como o CRISTO lhes disse: “o que está ligado no Céu, será desligado do Céu, o que está ligado aqui,
será desligado daqui”.

De qual Céu ele falava?
De qual tempo, e de qual espaço?

Logicamente, enquanto vocês não têm acesso, por vocês mesmos, em meio à sua própria experiência, à
Liberação (e eu entendo por Liberação, não somente viver experiências da Unidade, em meio à Coroa
Radiante do Coração, mas realmente, viver a experiência por vocês mesmos da Liberação, levando-os

inicialmente a penetrar o Sol, ver-se em outros lugares do que nesse corpo e em outros lugares do que este
outro lado do véu).

Naquele momento, vocês poderão começar a viver um estado particular da Consciência,
denominado Turiya (*), aonde aí, o conjunto de tudo o que constituiu esse mundo, em suas identificações, em

suas construções, vai permitir extraírem-se, integralmente.

***

Então, obviamente, isso não ocorre em um piscar de olhos.
E, como vocês sabem, os momentos que vocês vivem foram preparados bem antes da encarnação de

CRISTO, desde muito longo tempo.
Na realidade, não basta falar da Unidade.

Não basta viver um Fogo do Coração.
Ainda é preciso extrair-se, por completo, de todos os apegos, que propiciam a sedução mesmo deste mundo,

a sedução desta Ilusão, onde várias almas estão confinadas, em uma imitação burlesca de liberação.
Deste modo, tudo o que pertence a este mundo, sem exceção, mesmo nas esferas astrais as mais elevadas, é

apenas um reflexo da verdadeira Luz e da Vibração da Unidade, da Realização do Si.
Evidentemente, as estratégias daquele que os manteve nessa coleira (por sua mão, que os tinha aprisionado)
construíram, gradualmente e à medida deste mundo, em todo caso na história deste mundo, elementos que

permitem procurar, tornarem-se pesquisadores.
Fazendo-os crer que havia algo a buscar no exterior (ou em todo caso em um sistema de crenças, ou em um
sistema de experiências limitadas), não lhes possibilitando jamais, na realidade, realizar a Consciência do Si.

Toda a Ilusão é elaborada em cima disso, é construída em cima disso.
E é isso que foi desconstruído, especialmente pela intervenção das Núpcias Celestes.

Tendo permitido, pouco a pouco, desconstruir, pacientemente, toda a trama astral coletiva que isolava vocês da
verdadeira Luz.

***

Eu não voltarei sobre os jogos da alma, voltados para a personalidade, para o conjunto de manifestações do
Corpo de Desejo, em meio à consciência inferior, limitada, fragmentada.

Mas eu venho, sobretudo, falar desse Triângulo Sagrado, e das três Portas finais que ali se encontram, de



algum modo, existindo entre HIC e NUNC, e REPULSÃO.
A iniciação do desdobramento da alma e do Espírito tem então, de alguma forma, invertido, e Redirecionado no

sentido correto, as polaridades existentes no Corpo de Desejo.  
Possibilitando-lhes encontrar um justo equilíbrio entre a Atração e a Repulsão, mas que não é nem a

manifestação de uma, nem a manifestação da outra.
Nesse sentido, permitindo-lhes abrirem-se à última Verdade.
A última Verdade é a Realização desta Consciência Turiya.

Onde qualquer identificação, ao que quer que seja pertencendo a esta matriz, é chamada a desaparecer por
completo.

Portanto, viver o Aqui e Agora, denominado HIC e NUNC, em meio à REPULSÃO, vai dar início às últimas
Vibrações necessárias para permitir-lhes realizar sua Eterização, realizar sua saída total da partição.

E é aqui que isso deve acontecer.
Isso não pode acontecer em qualquer outro lugar senão aqui.

Porque, efetivamente, se vocês aceitam (simplesmente, mesmo sem fazer a experiência) que vocês estão do
outro lado do véu, enquanto prisioneiro aqui, é evidente que, mesmo do outro lado do véu, vocês estão na

mesma prisão e na mesma incapacidade total para experimentar o Samadhi.

***

De fato, é mais fácil manifestar alguns estados de Paz através de uma meditação, mesmo em bases que não
alcançam a Verdade.

Fechando-os em um ego que vai, de maneira transitória, não mais ser afetado por qualquer
influência mental ou emocional, propiciando, de algum modo, um vazio.

E muitos ensinamentos, aliás, insistiram na meditação como um meio privilegiado de conseguir (o que é
perfeitamente verdadeiro) acalmar o mental e acalmar o emocional.

Mas isso não basta.
Isso pode permitir ativar a Coroa Radiante da cabeça, ativar a Coroa Radiante do Coração, fazê-los passar nas

etapas particulares de Samadhi, experimentação da Paz.
E isso, muitos de vocês começou a viver, em graus diversos.

Resta, agora, estabelecer o que foi denominado Sat Chit Ananda, que apenas se realiza, aí, efetivamente,
quando vocês alcançam, e Vibram, ao nível do Coração, além da Paz, além das primeiras etapas (eu diria) da

Coroa Radiante do Coração.
E realizando o desenvolvimento da alma e do Espírito, como isso ocorreu agora, e possível agora, pelo

desdobramento da Luz Branca e pela chegada de CRISTO.

***

Dessa maneira, então, a tarefa vai ser facilitada.
Há, portanto, no processo de Eterização e de Ascensão da Consciência, uma ‘alquimia’ particular que se

realiza, que já se realizou, entre HIC e NUNC (Aqui e Agora) e REPULSÃO.
Quando se adiciona a este estado particular (que se aproxima de Turiya) o elemento REPULSÃO (e quando

existe uma alquimia em meio a essas três Portas), então, naquele momento, a Consciência Ilimitada (o
Desconhecido, como eu chamei), vai se revelar.

O que vai acontecer?
Naquele momento, não existe somente uma desidentificação (de um papel, de uma função, de um corpo).

Vocês não estão mais limitados a esse corpo.
Vocês não estão mais limitados a uma luz que é captada.

Mas vocês se tornam, integralmente, o Tudo.
Naquele momento, vocês podem dizer (como disseram aqueles que o realizaram): vocês são em um momento

o CRISTO, vocês são em um momento A FONTE.
Vocês podem dizer, também, como CRISTO: “eu e meu Pai somos Um”.

Vocês podem estar fora de qualquer espécie de localização (a uma entidade, a uma forma, a um sujeito, a um
objeto).

Vocês não são mais sequer o observador, nem o observado.
Vocês se tornam a Consciência pura.

***

Esta Consciência pura é o objetivo, que eu qualificaria de final.



Esta Consciência pura é o objetivo, que eu qualificaria de final.
E é isso que o Anjo METATRON, se vocês aceitam este desdobramento e este Abandono, vai realizar em

vocês.
E lembrem-se bem de que são unicamente vocês que o realizam, mesmo se o impulso está ligado a um

mecanismo (como vocês sabem) às vezes planetário, às vezes particular, ao nível desses ciclos astronômicos.
Obviamente, os fenômenos que a lagarta poderia chamar de extinção total da vida, apenas são, de fato, uma

Ressurreição.
Mas é claro, para a lagarta, enquanto ela está identificada, um pouco, a esse corpo, a esta personalidade

(mesmo se os desejos são Transcendidos, realmente e em Verdade, e não forçados e desviados) isso não
basta para se estabelecer, em última análise, no Estado de Ser.

A passagem no Estado de Ser é, efetivamente, a morte da lagarta, a Ressurreição: a passagem desta última
Porta.

E esta ‘alquimia’ se realiza nesse Triângulo.
Eu lhes lembro que existem três Triângulos.

O Triângulo do fogo Luciferiano, encarnado e manifestado pelo ‘terceiro olho’ (o confinamento no BEM, no MAL
e em AL): é o que foi explicado, ao nível da revelação das Portas, e não mais das Estrelas, como sendo a
Ilusão Luciferiana, onde a alma é inteiramente voltada para a personalidade, e não de todo para o Espírito.

A Reversão deste Triângulo restaurou a ordem.
Isso significa que o sacro da Ilusão termina.

E ele termina, finalizando no sacro, permitindo, naquele momento, pôr fim ao sacro da Ilusão, e viver o sacro do
Sagrado.

Porque aquele que os manteve intitulou-se ele mesmo, o coroado, ou seja, o criador.
Ou se vocês preferem, aquele que reinava ao nível de Kether, a coroa.

Mas esta coroa, obviamente, sendo cortada da verdadeira Vida, já que ele tinha deduzido, observado, ele
próprio, que o reino era seu domínio, e não o domínio de vocês.

Propiciando, assim, um afastamento, que tem sido mais fácil chamar de uma ‘queda’, distanciando-os sempre
mais da Verdade, de HIC e NUNC, e das leis da REPULSÃO que ele havia criado fechando esta REPULSÃO

fazendo (vocês o compreenderam, como isso foi dito) uma repulsão do Espírito.

***

Assim, portanto, essa primeira Reversão, ocorrendo no final do seu mês de setembro do ano passado,
permitiu, pouco a pouco, Reverter, progressivamente, pela intervenção de sua própria Consciência, certo

número de elementos da Ilusão.
Esta progressão da Luz Vibral pôde ser feita ao nível das diferentes Cruzes (denominadas da Redenção,

Cruzes Mutáveis e do Último Cruzamento / Reversão, em meio às suas Estrelas) e, para alguns de vocês, no
Triângulo da Tri-Unidade, revelado naquela ocasião.

Nova Tri-Unidade inscrita, justamente, entre o chakra do Coração, o chakra dito de Enraizamento da alma, e o
chakra dito de Enraizamento do Espírito.

***

Hoje, a etapa final do desdobramento da Luz é o desenvolvimento, vocês compreenderam, da totalidade
da alma e do Espírito, nesse corpo, no Aqui e Agora.

Pondo fim à repulsão alterada, permitindo à alma Voltar-se para o Espírito, a fim de que o Espírito se torne o
‘Espírito de Verdade’, manifestado aqui.

Esse trabalho apenas pode ser feito nesta matéria porque o grau de identificação a esta matéria, e a esse
corpo, tornou-se tal que, mesmo se o Espírito se fusionasse, inteiramente, ao nível da alma, a alma iria recusar

o Espírito, simplesmente porque ela ali não acredita mais.
E ela não vive mais a conexão.

Portanto, é esta conexão que se restabelece e que aparece, agora, integralmente, permitindo pôr fim ao sacro
da Ilusão e do Confinamento.

E permitindo viver o sacro do Sagrado, que é, na realidade, a não separação dos diferentes Planos.
Possibilitando à Consciência experimentar e viver a Verdade da Unidade, e então do Espírito.

Dessa maneira, penetrar Turiya, e se tornar Turiya, apenas pode ser realizado, ao nível da humanidade,
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quando esse processo de Última Reversão estiver concluído, e Desperto em sua estrutura.
A transmutação, deste modo (como disse SRI AUROBINDO durante sua vida, quando ele foi João), é

realmente uma Transmutação total, ‘celular’, permitindo estabelecer, de alguma forma, um novo quadro,
totalmente Livre e totalmente Liberado, da Vida, em meio ao corpo de estruturas diversas, onde o Espírito está

totalmente presente e revelado, e consciente.
Isso passa por este estado de Turiya, onde mais nenhuma identificação pode existir.

***

E é, obviamente, evidente que muitos de vocês, seguindo esse caminho particular e real, do Acordar ao Si,
estão ainda, apesar das experiências, submissos a leis.

Estas leis vocês todos as conhecem, são as leis da necessidade do corpo da personalidade, essas
necessidades exprimindo-se, além mesmo de qualquer desejo, pelas funções fisiológicas do corpo.

Isso, até mesmo, deve ser Transmutado à Luz do Espírito e deve desaparecer.
É exatamente o que vai realizar, em um tempo, em termos terrestres, muito curto, o Anjo METATRON e sua

Última Reversão, sua Ressurreição.
É esta etapa que, doravante, vai se manifestar, e vai prepará-los, realmente, para estabelecê-los no Si.

Para estabelecê-los na Verdade, em CRISTO.
Tornando-se então, inteiramente, Ki-Ris-Ti, ou seja, os Filhos Ardentes do Sol.

E é aí que vocês irão constatar, por vocês mesmos, que este mundo, esta projeção Ilusória, este confinamento
Ilusório, vai totalmente desaparecer.

Ainda uma vez, isso apenas pode ser realizado parando, de qualquer modo, o tempo.
Ao deixar de serem submisso às influências do passado e do futuro, Ilusórias, elas também, vocês penetrarão

o ‘Eterno Presente’, como isso foi denominado.
E que é neste Eterno Presente, onde não existe mais nada pertencendo a qualquer identificação, que o
Triângulo Radiante, se o podemos dizer, existente no sacro, pode reencontrar seu verdadeiro lugar, de

Sacralização, ou seja, de retorno à Unidade.
Naquele momento, não pode mais existir diferença em meio às Portas do seu sacro que, à imagem do que
aconteceu para os pontos da nova Tri-Unidade (inscrita ao nível dos chakras de Enraizamento da alma e do

Espírito), onde uma permutação entre CRISTO e MIGUEL fez com que MIGUEL dissesse que ele era
CRISTO-MIGUEL, realiza-se da mesma maneira no seu sacro.

Naquele momento, realizando, entre HIC e NUNC, a integração da REPULSÃO.
Esta integração da REPULSÃO afasta-os, definitivamente, das ‘leis da atração e da visão’ do eixo Falsificado.

Fazendo-os reintegrar o ALFA e o ÔMEGA.
Onde, naquele momento, vocês não são nem o ALFA, nem o ÔMEGA, mas a totalidade do ALFA e do

ÔMEGA.
Onde, naquele momento, a Consciência vai experimentar o que é o Espírito, na totalidade.

***

Viver o Espírito é, portanto, realmente sair de toda identificação.
Existe um momento, como isso foi dito, em que o desdobramento da Luz (em meio do que nós explicamos, ao

longo desses dias) deverá fazer cessar, ainda, todo jogo e todo papel.
A fim de fazê-los penetrar, em realidade e em Verdade, na totalidade do que vocês são.

Não mais como uma conceituação, mas sim uma desidentificação, uma desconstrução, um desencravar,
normal e lógico, onde nada é feito por outra coisa que a Inteligência da Luz, e para a Luz, e por seu próprio

Abandono.
É isso que realiza esta última etapa, pondo fim ao sacro da Ilusão, permitindo-lhes sair, completamente, da

Ilusão.
Porque, naquele momento, vocês percebem, não mais o mental ou uma aspiração, mas na Verdade, tudo o

que nós lhes dissemos: que é realmente uma Ilusão.
Enquanto vocês não o vivem em Consciência, é claro, vocês não podem aceitá-lo, já que isso permanece

exterior ao que vocês vivem.

***

Todas as preparações conduzidas (para alguns de vocês, desde algum tempo, para outros, desde tempos
mais antigos) tiveram por vocação extraí-los, Aqui e Agora, e não em outros lugares.

Porque, lembrem-se de que, mesmo se vocês pensam que em outros lugares, ou seja, do outro lado do véu,



vocês são Liberados, é uma Ilusão muito atroz, devido particularmente a certos ensinamentos, tendo-os feito
tomar bexigas por lanternas.

Ou, se vocês preferem, tendo-os feito tomar o Fohat (o fogo elétrico) como o Fogo último do Espírito.
O que, como eu lhes expliquei, e eu espero, mostrei, é uma total heresia e aberração.

Portanto, agora, resta efetivamente realizar esta Última Passagem.
Realizá-la, na realidade, faz-se Aqui e Agora.

Permitindo-lhes, quando vocês se aproximam e a vivem, compreender que toda busca, sem exceção, é em
vão.

E que resta apenas estabelecer-se nesta Verdade.
Mas este mecanismo, ainda uma vez, apenas pôde, excepcionalmente, ser realizado, por alguns seres.

Como foi o caso, por exemplo, para o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), ou ainda para UM AMIGO,
ou ainda para SRI AUROBINDO, ou para mim mesmo, ou para tantos outros.

Hoje, o processo é um processo, vocês compreenderam, que é antes de tudo ‘coletivo’.
Mesmo se, novamente, o grau de realização de Turiya não sofre alternância com a consciência de vigília, ou

com a consciência de sono.
Tornar-se Consciente e Um apenas pode se realizar quando vocês rompem todas as dificuldades, todas

as identificações, todas as projeções.
Mas, além disso, ainda que o mental esteja silente, e que as emoções estejam silentes, e mesmo se os

desejos estejam silentes, resta efetivamente este Último Abandono.
Eu lembraria a vocês, para isso, a frase de CRISTO sobre a cruz: “Eli Eli lama sabachthani? Meu Pai, por que

me abandonaste?”
Até o momento em que Ele se dá conta que, se Ele se Abandona, naquele momento, Ele Ressuscita.

***

É exatamente o mesmo processo, se o podemos dizer, que vocês são doravante chamados a manifestar, e a
encarnar, na totalidade, HIC e NUNC.

Ou seja, Aqui e Agora.
A palavra Agora pode ser usada na boca, mas, efetivamente, Aqui e Agora lhes permitem realizar a

REPULSÃO, e o papel desta REPULSÃO.
Quer dizer, não mais serem identificados a Áriman ou a Lúcifer (**), isto é, não serem identificados às leis, em

meio à Ilusão, da projeção.
Mas se tornarem a Lei, ou seja, vocês mesmos, Filhos da Lei de Um, e se tornarem, vocês mesmos, a

Unidade.
A Unidade não é um combate, nem uma negação da Dualidade.

A Unidade não é uma integração da Dualidade.
A Unidade é um estado Vibratório, onde a Consciência não é mais de todo identificada ao que quer que seja.

Nem a um papel, nem a um corpo, nem a qualquer lembrança de ter sido esse corpo, ou desse corpo, ou
dessas vidas.

Há então, literalmente, por intermédio deste sacro do Sagrado, uma saída total da Ilusão, um desaparecimento
total da Ilusão, como lhes descreveram alguns seres, tentando aproximar-se cada vez mais corretamente nas
palavras empregadas (ou no que eles foram capazes de veicular, por sua irradiação de Luz), desta Verdade.
Sempre insistindo, aliás, sobre o fato de que jamais as palavras que eles pronunciavam seriam a experiência.
Mas que, enquanto vocês não fazem, vocês mesmos, a experiência e a vivência, isso permanecerá como

palavras, muito sedutoras, mas não tendo qualquer aplicação na realidade de sua Consciência, e somente de
sua Consciência.

***

Deste modo, então, como o revelará o Anjo METATRON, esta noite, isso irá permitir-lhes, eu o espero,
encaminharem-se, cada vez mais, para seu estado de Unidade.

E se tornarem o que vocês São, de toda Eternidade.
Esquecendo o mental, esquecendo o ego, esquecendo o desejo, esquecendo as necessidades.

Vocês sacrificam vocês mesmos, na Luz e na Eternidade.
Eu devo insistir, contudo, sobre dois elementos que, evidentemente, as lagartas vão rejeitar, mas que fazem

parte, aliás, da trágica Ilusão do desenvolvimento, de alguma maneira, da Criação original.

***



A sociedade (se nós saímos, agora, do indivíduo) baseia-se nesta lei de ação / reação e, ao nível do corpo
social, se baseia no que vocês observam, cada um, a cada dia, sobre o princípio do cérebro Luciferiano, ou de

mamífero, que os confina na competição, na predação e, principalmente, na necessidade de apropriação.
Esta apropriação é um consumo.

Porque é preciso consumir.
Consumir alimentos, consumir imagens, consumir, para estar vivo.

E eu diria, mesmo, para persistir em meio a esta vida.
Porque, obviamente, se vocês não comem, se vocês não trabalham, se vocês não se casam, vocês se sentem

incompletos.
Tudo isso, é claro, vocês compreenderam, está ligado aos ‘apegos’, induzidos pelas forças que trabalham em

concerto, as forças Arimânicas, mantendo-os, literalmente, em uma Ilusão.
Sem qualquer possibilidade de sair, enquanto vocês não tenham percebido a Ilusão de tudo isso, ou

seja, Turiya.
Deste modo, portanto, a própria sociedade de consumo é levada a um estado absurdo, onde ela vai ser

obrigada a autoconsumir-se e, então, a se consumir ela mesma.
Isso foi chamado, gradualmente e à medida dos ciclos (sobre os quais, aliás, o demiurgo baseou sua

dominação), quer dizer: mais uma vez, consome-se tudo, mais uma vez, mas sempre no mesmo confinamento.
Mas, desta vez, não existirá mais novo confinamento já que as forças de aprisionamento, elas mesmas, foram

dissolvidas, de maneira definitiva, ao nível da sociedade.
Vejam então a absurdidade das diferentes civilizações que os precederam.

Que vocês ali acreditem ou não, a vida está presente desde extremamente longo tempo sobre esta Terra, em
diferentes ciclos.

Alguns ciclos eram livres, outros ciclos foram, para o ser humano, aprisionadores, desde 300.000 anos.

***

Mas Aqui e Agora (ou, se vocês preferem, IM e IS), correspondendo a HIC e NUNC, ao nível do Triângulo do
Ar e da Água, localizados de um lado ao outro de sua cabeça, ao nível das

Estrelas, revelam-se, em um primeiro momento, ao nível do chakra de
Enraizamento da alma e do Espírito, denominados CRISTO, MARIA e MIGUEL

(para o ponto nomeado MARIA, que faz a junção).
Dessa maneira, então, ao nível da Porta que se abre, realiza-se a ‘alquimia’ que
nós abordamos e revelamos, na frente de vocês, no olho de sua Consciência,

mesmo fechado, a fim de fazê-los aderir (mas isso não basta) e, sobretudo, viver
a experiência do final da Ilusão.

O sacro do Sagrado é, de algum modo, o que põe fim, inteiramente, em meio à
Consciência como no corpo social (em seu sentido o mais amplo), ao que vocês
chamam de ‘egrégora’ astrais e mentais, aos princípios da Ilusão, Luciferianas e

Arimânicas.
Estes princípios existem somente nesta matriz já que, na Unidade e na

Consciência Unificada, não existe qualquer separação, e não pode existir
qualquer distância, entre todo o Criado, todos os potenciais, todas as Dimensões,

todos os Universos e todos os Multiversos.
Mas evidentemente, isso não pode se apreender, compreender-se, com a consciência fragmentada.

É uma passagem que apenas pode ser feita quando vocês são Crucificados, por completo.

***

Este elemento que foi percebido de diferentes maneiras, por vários profetas, com às vezes colorações de
Julgamento Final e de Apocalipse dramáticos.

Sim, é um drama para o ego.
Mas não é absolutamente um drama para o Espírito, de fato.

Então, aí também, juntando o que dizia o Comandante, qual ponto de vista e qual olhar vocês irão adotar?
Aonde vocês irão se situar?

No efêmero e no Ilusório da lagarta, que deseja persistir eternamente?
O que é naturalmente impossível, já que todo consumo acaba em consumação, e a lagarta (como vocês a

veem sobre a Terra), torna-se, um dia ou outro, borboleta.
Devido ao fim do confinamento, e da não reprodução da encapsulação, das forças isolantes deste Sistema

Solar, o nascimento da borboleta vai ser inelutável e inexorável.
As circunstâncias deste nascimento far-se-ão em função de sua capacidade para Abandonar-se à Luz nesta

fase final.
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Ou seja, para viver, e eu deixarei o Arcanjo ANAEL exprimir-se sobre isso (***), HIC e NUNC.
HIC e NUNC que não é o confinamento do ego, simplesmente, no silêncio mental e no silêncio das emoções.
Mas bem além, transcender até mesmo este silêncio do ego, pela Revelação da Plenitude do Estado de Ser,

do estado de Turiya.
Incorporando, então, o Fogo do Coração.

Revelando, além da Fusão das três Lareiras, em cada uma de suas células, em cada um dos átomos deste
corpo e desta Consciência, a Totalidade da Unidade.

E então viver Turiya.

***

Estão aí alguns elementos que eu tinha para mostrar, de certa maneira, referentes à passagem do sacro da
Ilusão ao sacro do Sagrado.

Obviamente, o impulso Vibratório que irá ocorrer dentro de algumas horas, ser-lhes-á confirmado, pela vivência.
Que poderá ser fulgurante para alguns de vocês, ou para outros de maneira mais progressiva, mas que irá

ocorrer, de qualquer maneira, no mais tardar depois do que é chamado de ‘três dias’.
Eu lembro a vocês que CRISTO disse: “destruí vós esse Templo, em três dias, eu o reconstruirei”.

Ele falava exatamente disso.
Ou seja, dessa terceira passagem, levando-os a viver a Ressurreição.

E isso deve acontecer Aqui e Agora, HIC e NUNC, através da REPULSÃO.
Eis o sentido, em parte, revelado, do que significa isso.

E, sobretudo, do que deve ser vivenciado, além de qualquer significação.
Elementos importantes foram-lhes dados por outro Ancião, Mestre Philippe (ndr: PHILIPPE DE LYON), com

relação à Humildade e à Simplicidade (****).
Vocês não podem pretender ser qualquer coisa aqui, e Ser o Tudo.

Vocês não podem pretender ser este corpo, esta identidade, este karma, esta vida, e Ser a Vida.
Porque a Vida não pode ser limitada a um corpo, a uma identidade ou a uma personalidade.

É isso que vocês são chamados a Criar.
O que é denominado ‘Co-criação Consciente’, ocorrendo no Novo Mundo, na Nova Terra, na sua nova vida, que

é de fato a Verdadeira Vida.

***

Eis as algumas palavras que eu tinha para dar-lhes.
Irmãos e Irmãs, se vocês se colocam perguntas, eu me tenho o prazer, seu eu tiver tempo, de responder-lhes.
Sabendo que, dentro de algumas horas, ou dentro de muito pouco tempo, vocês terão todas as respostas pela

vivência de Turiya.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em CRISTO, e na Unidade, permitam-me abençoá-los.
Eu lhes digo até breve.

Certamente que vocês terão ainda que fazer por mim, na Unidade.
Acolhamos juntos.

... Efusão Vibratória ...
Até Breve.

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



(*) – ARCANJO ANAEL (09.04.2011) – ‘Estado de Turiya’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

*
(**) – ‘Cristo, Áriman e Lúcifer em relação ao Ser Humano’ – RUDOLF STEINER:

http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
*

(***) – ARCANJO ANAEL (10.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-j...

*
(****) – PHILIPPE DE LYON (05.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1110
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(Publicado em 12 de julho de 2011)

***
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Eu sou IRMÃO K, e eu lhes dou todo o Meu Amor.

Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu venho, hoje, a vocês, a fim de iluminar, pela Vibração e pela sua escuta, e pelo
seu entendimento, bem como pelas minhas palavras e, além mesmo das palavras que irei pronunciar, em resposta às

suas interrogações, permitir-lhes viver, em vocês, a Essência dessas palavras, na Consciência CRISTO.

Assim como a Revelação da Luz Metatrônica (realizada pelo Anjo METATRON e pelos Arcanjos que o acompanham),
nós os acompanhamos, essencialmente, SRI AUROBINDO e eu mesmo, em relação a essa Revelação da Luz Vibral.

Ela vai concluir-se muito em breve, permitindo-lhes Revelar, se tal for o seu estado, a Consciência da Unidade,
inteiramente.

Então, eu venho escutar as suas interrogações e tentar ali levar toda a Luz de CRISTO necessária.

Eu espero, portanto, com atenção, os seus questionamentos, cujas respostas serão mais ou menos longas, conforme
o que essas questões requererem.

Elas não se referem, obviamente, ao seu caminho individual, mas ao conjunto de informações e de Vibrações que nós
transmitimos, uns e outros, durante este período.

Então, eu os escuto.

***

Questão: nós experimentamos escutar o outro no silêncio, levando a atenção sobre o 11º corpo. Onde seria
necessário levar a atenção, quando a interação se fizer na palavra?

 
Cara Irmã, penso que é exatamente a mesma coisa.

***

Questão: por que se diz Luz de CRISTO e não Luz da FONTE?

Porque nessa palavra, CRISTO, bem além de uma história, bem além de um passado, encontra-se a Vibração da
Essência de CRISTO ou KI-RIS-TI, que, estritamente, nada tem a ver com os dados históricos e mesmo com a vida

de Jesus.

Encontra-se, nesse nível, o próprio princípio da Filiação, o próprio princípio da sua Essência e da nossa Essência,
que nos permite viver a FONTE.

Assim, portanto, pelo Espírito do Logos Solar, chamado de Sol ou de CRISTO-MIGUEL, há uma ressonância que se
estabelece no Ser, que permite, é claro, diretamente reconectar a FONTE.

Esse acesso à Unidade é facilitado por esse princípio.

Aí está a simples razão porque, de fato, a humanidade foi tão condicionada a crer num deus exterior, numa autoridade
exterior, progressivamente e à medida de suas encarnações, que se afastaram mesmo da possibilidade de conceber,

mesmo na Consciência Unificada, a FONTE, inteiramente.

O Filho, e a Vibração de CRISTO-MIGUEL (que é a mesma coisa), é o elemento Vibral que lhes permite estarem
Reunificados a si mesmos, porque o que se revela, é claro, não é uma pessoa, e esse retorno não se faz numa

IRMÃO K - 15 de julho de 2011
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pessoa, mas, efetivamente, no conjunto da humanidade, em todo caso, no corpo da humanidade que aceita viver
esse retorno à Unidade, nesse Abandono à Luz que se realiza, agora, inteiramente, pelo próprio princípio da Luz
Metatrônica, na Revelação da Luz e nesta etapa final, específica, da Etereação, chamada, também, de Ascensão.

Aí está o porquê.

Mas, se em sua alma e em sua Consciência e, portanto, no seu Espírito, houver mais ressonância e capacidade para
ressoar com a palavra FONTE, além de toda identificação ao que quer que seja, então, naquele momento, é claro,

CRISTO será a sua dimensão, inteiramente.

E, aí, CRISTO tornar-se-á o que você é.

Não mais como uma imagem no espelho, mas como a realidade final do que há para viver nesse mundo, para não
mais ser desse mundo, mas para voltar a penetrar o Reino da Unidade.

***

Questão: as pessoas que não tiverem preparado a Merkabah Individual terão acesso, igualmente, a uma
Merkabah Coletiva?

A revelação da Luz realiza a Fusão da Merkabah Interdimensional Coletiva com o princípio de CRISTO e com
CRISTO.

Lembrem-se de que cada um de nossos Irmãos e Irmãs é Livre no caminho dele, em sua própria Vibração.

E cada um Vibrará a própria Consciência onde ela estiver e reencontrar-se-á onde estiver, em função da própria
Vibração.

O Corpo de CRISTO é realizado pela Merkabah Interdimensional Coletiva e absolutamente não por
uma Merkabah Individual.

O princípio de CRISTO realiza-se, no entanto, de maneira individual, para aqueles que estão interconectados
à Merkabah Interdimensional Coletiva, quer eles tenham disso consciência, presciência ou não ainda (uma vez

que isso não são palavras, mas um estado Vibratório específico da consciência confinada na Ilusão, que se liberta e
se desincrusta, pouco a pouco, dessa Ilusão).

Assim, portanto, não há que se colocar a questão da Merkabah Interdimensional pessoal para aqueles dos seus
Irmãos e das suas Irmãs que recusarem, pela própria Vibração deles, esse processo de Ascensão ou de Etereação e
que viverão, entretanto, por intermédio da Merkabah Interdimensional Coletiva, essa Liberação, mas de outro modo.

Lembrem-se, como o disseram os Arcanjos e os Anciões: vocês são Liberados, inteiramente, da Ilusão.

E aqueles que não quiserem isso, terão a possibilidade de realizar essa Liberação, porque eles irão viver o fato de
que ela existe, enquanto, no momento, eles não podem sequer concebê-lo, o que os conduz, pouco a pouco, a

conscientizar-se da Vibração de CRISTO neles e, portanto, a realizar essa Etereação, e, portanto, de fato, a não mais
estar separados do que quer que seja na Criação, a não mais estar confinados no livre arbítrio, mas reencontrar a

verdadeira Liberdade.

Compreendam, efetivamente, que, enquanto a Liberdade não for aceita, encontra-se, unicamente, o livre arbítrio e a
ilusão de uma escolha.

E que essa ilusão de escolha pode ser Transcendida apenas pela própria Consciência que encontra a sua Própria
Unidade.

Não há, portanto, qualquer preocupação, nem qualquer interrogação a formular concernente àqueles dos seus Irmãos
e das suas Irmãs que tiverem decidido, pela Vibração e não pelo mental (que eles terão levado e apoiado), não

retornar às Esferas da Unidade.

Jesus dizia: «há numerosas Moradas na casa do Pai».

Algumas dessas Moradas estão próximas d’Ele, muito próximas.

Algumas Moradas estão ainda afastadas, pela não reconexão, pela não possibilidade daqueles de ressoar com a
Liberdade.

E isso, eu repito, além da própria Ilusão do confinamento, é a estrita Liberdade de cada Consciência.

A FONTE havia dito que ela jamais violaria o livre arbítrio daqueles que se creem confinados.

***

Questão: para instalar-se no momento presente, é a mesma coisa ativar o ponto HIC e NUNC da cabeça e os



pontos HIC e NUNC do corpo, no nível do sacro?

Cara Irmã, eles são (o que nós desvendamos, nós mesmos, pelas palavras e pela Vibração) elementos que lhes
permitem viver e aproximar-se o máximo possível do que o Arcanjo chama de HIC e NUNC (ndr: Arcanjo ANAEL).

Esse HIC e NUNC é-lhes proposto no plano Vibratório, no qual a Consciência começa a experimentar a sua própria
Liberação.

Mas essa Liberação torna-se completa e total apenas quando do Abandono à Luz, ou seja, quando o mental
capitula, quando o ego desaparece, inteiramente, em suas funções de limitação, e quando a Consciência descobre-

se, ela mesma, Ilimitada.

Isso é realizável, agora, porque o impulso Crístico vai penetrar cada vez mais profundamente em vocês, no seu
Templo, como foi anunciado.

Mas, para isso, é necessário, verdadeiramente, que o mental que enlaça o Coração (através de reivindicações
sociais, através de uma reivindicação de qualquer luz exterior a si) desapareça, inteiramente.

Esse último sacrifício, chamado de Ressurreição, pode ser feito apenas se, realmente, a própria Consciência aceitar
soltar tudo, e absolutamente tudo.

Alguns começam a viver isso; outros irão vivê-lo nos próximos dias; outros, enfim, dentro de algumas semanas, uma
vez que, como vocês sabem, o tempo Dimensional que resta a percorrer, até o nascimento da borboleta, é

extremamente curto, doravante.

Então, convém também aceitar que as Vibrações vão conduzi-los e permitir-lhes, em última análise, instalar-se,
definitivamente, nessa Consciência Vibratória (e é o que realizou o conjunto da Luz Unificada, através de suas

diferentes parcelas, se pudermos dizer, quer sejam os Arcanjos, as Estrelas, os Anciões, e todos os outros, que lhes
permitiram, por períodos de Vibração, conscientizar-se, de algum modo, dessas Vibrações, viver a realidade dessa

Consciência Vibratória).

Naquele momento, há, realmente, a morte do ego, no sentido simbólico.

Há, realmente, a Transfiguração final e a Ressurreição na Luz de CRISTO.

Mas, para isso, é necessário soltar, é claro, todas as identificações do tipo Luciferianas e Arimânicas, assim como eu
o identifiquei e assim como eu o manifestei, falando-lhes, Vibratoriamente, permitindo-lhes, eu o espero, orientar sua

própria Consciência na observação, real, do que vocês manifestassem a cada instante da sua vida.

Outros Anciões falaram da Humildade e da Simplicidade.

Enquanto vocês reivindicarem a Luz (para vocês mesmos e por vocês mesmos), vocês não são a Luz, vocês são a
Ilusão da Luz e o mental, de algum modo, apreendeu-se da Luz para dela se apropriar.

É nesse sentido que, já há mais de um ano, o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) havia insistido na separação das
duas humanidades.

Essa separação não é um ato de divisão, mas, efetivamente, um ato de Amor, no qual cada um viverá o que há para
viver, em função do que ele experimenta, porque o conjunto de experiências, mesmo nessa matriz, levou-os a viver,

ou não, o Abandono à Luz, nos tempos finais que vocês vivem agora.

E o testemunho formal desse Abandono à Luz (como vocês irão constatá-lo por si mesmos, aqueles que ainda não o
constataram, mesmo na revelação total da Luz) é o que é chamado de Fogo do Coração e a reunificação de toda

essa Vibração de Amor, que irá se tornar o que vocês São, no peito, quando do acolhimento de CRISTO.

Assim, o Coração se prepara.

O conjunto dos seus Circuitos de Luz Vibral revela-se e se ativa em vocês.

E resta, agora, realizar o que foi chamado de Passagem, pela terceira vez, da Porta, ou seja, a sua Ressurreição.

E, assim, efetivamente, sem Humildade, sem Simplicidade, é impossível penetrar o Reino dos Céus, como Jesus
havia dito.

***

Questão: como interpretar a ordem que teriam recebido os Elohim, para virem sacrificar-se nessa matéria,
com a noção de Liberdade?

A ordem não é uma ordem no sentido em que a consciência limitada pode exprimir e conscientizar-se.

Essa ordem é um impulso do Espírito para fazer com que o Espírito jamais se apague, de maneira definitiva, em toda
a Criação.
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O que é impossível.

Mas existem limites para o sofrimento; existem limites para o confinamento; existem limites, de algum modo, para o
afastamento da FONTE.

Foi isso que os Elohim permitiram, não pôr fim, mas, em todo caso, permitir que esse limite jamais fosse ultrapassado.

E vocês estão, nesse mundo, no extremo limite do que a Terra pôde suportar e do que a Consciência pôde suportar
na separação.

Vem, no momento desse extremo limite, o que eu, aliás, desenvolvi, isto é: quando a consumação da alma for total,
chega o momento em que é preciso Consumir.

E essa Consumação permite, paradoxalmente, o retorno à Unidade.

Assim, a ordem não é uma autoridade exterior aos próprios Elohim que precipitou uma queda (ou uma injunção ligada
a uma dominação), mas, efetivamente, um ato de Amor total.

Apenas a consciência encarnada é que pode conceber isso como uma violação do que quer que fosse.

É o Amor da Liberdade e o Amor do Espírito que fizeram com que, durante cada ciclo, grandes Seres sempre
percorressem, com seus passos, os caminhos da encarnação, a fim de fazer de forma a que o Sacrifício deles, no
sentido mais Sagrado, não fosse algo de terrível, como um CRISTO na cruz (que nada tem a ver com a realidade

objetiva, vista com o Espírito, do que ela é) e permite ao conjunto da humanidade, se tal for o seu desejo, se tal for a
sua Vibração, viver a sua Etereação.

A Atração dessa densidade e desse plano é tal que somente Seres específicos puderam vencer, de algum modo,
esse peso da Ilusão e do esquecimento, através da própria Consciência deles.

E o que eu havia tentado exprimir em minha vida: que a Consciência pode encontrar-se ela mesma apenas se ela se
ocupar do que é a própria Consciência (e não, em qualquer crença, ou em qualquer Ilusão ou nos medos).

E que viver o Desconhecido é Liberar-se do que é conhecido, inteiramente.

Vocês não podem encontrar o Espírito na matriz, porque ele ali não está.

É o que vem desvendar, inteiramente, a Revelação final da Luz, realizada pelo Arcanjo METATRON e que vai realizar
a vinda de CRISTO.

Lembrem-se do que dizia, também, o nosso Comandante: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de
nascimento.

Então, é claro, enquanto a lagarta não souber que existe uma borboleta; enquanto ela não tiver da borboleta a
presciência, e enquanto ela não tiver da borboleta o impulso, ela não pode se tornar borboleta.

E ela continua lagarta, indefinidamente.

Algumas borboletas vieram colocar-se no meio das lagartas.

Aí está um pouco o sentido da história e da Vibração Unitária.

Eu acrescentarei essas poucas palavras: a lagarta, quando da apropriação da Luz, crê que ela pode tornar-se
borboleta, ao mesmo tempo mantendo a Vibração da lagarta.

Todos sabem que isso é impossível e que é necessário uma metamorfose total, e que essa metamorfose não pode
ser feita, deixando esse mundo, diferentemente do que pela Revelação da Consciência Unitária, porque deixar esse
mundo não os Libera de modo algum, mas os confina ainda mais nas leis da reencarnação, na matriz chamada de

astral, que os confina, a cada vez um pouco mais, no sofrimento e na Ilusão.

Vocês não podem resolver o desconhecido do sofrimento e o conhecido do seu sofrimento analisando o sofrimento.

Vocês podem sair dos mundos do sofrimento apenas pelo Amor.

E esse Amor não é um amor a projetar, de maneira exclusiva, nos outros (se não, é o amor que se mira a si mesmo
na Atração da alma e de Lúcifer), mas um Amor realmente expresso em relação ao Espírito, em relação a CRISTO e

na realidade da Consciência Liberada de tudo o que pode impedir esse acesso, ou seja, despojando-se, inteiramente,
do que existe na personalidade (das suas zonas de sofrimento e, também, das suas zonas de luz ilusória, que

pertencem a Lúcifer).

Foi isso que eu tentei exprimir, com minhas palavras, durante as minhas intervenções desses últimos dias.

***



Questão: poderia falar da Crucificação da alma?

A Crucificação da alma é simplesmente o momento em que, pelo impulso da Luz do Espírito, pelo impulso do Fogo do
Coração e pela Consciência que começa a descobrir espaços infinitos, então, a alma submete-se, ela também, ao

Espírito.

E quando o conjunto de eventos e de condutas, ligado ao corpo de desejo, desaparece, inteiramente, sem qualquer
violação de qualquer vontade da alma.

Mas é, efetivamente, a alma, ela mesma, que aceita entregar-se ao Espírito, ou seja, naquele momento, tudo o que
era o princípio de Abandono à Luz (de que falamos muito longamente) e de Atração ou de Repulsão, que os

arrastava sempre mais nesse corpo de desejo.

E mesmo o próprio desejo da Luz era, de fato, um afastamento do Espírito.

A Crucificação da alma é, simplesmente, o momento em que a alma é Consumada pelo Fogo do Espírito e pelo Fogo
do Coração, pelo Fogo do Éter e da Terra, que se Elevam e se juntam no Coração.

A alma, naquele momento, não pode mais exprimir um desejo, qualquer que seja, de Atração para os jogos de papéis,
sociais, afetivos, sexuais, de poder ou qualquer outro.

Essa Renúncia não é uma Renúncia da vontade, mas, efetivamente, uma Transmutação, aí também, e uma
metamorfose da alma, que não está mais, exclusivamente, voltada para o corpo de desejo e para a satisfação do

ego, mas, inteiramente, para o Espírito Um, para viver a Unidade.

Toda a dificuldade é aceitar que, mesmo se vocês tiverem a sensação Vibratória de que a alma diz para desviarem-se
disso, em resumo, se vocês se privarem do que quer que seja, pela sua vontade, vocês estão muito distante da

conta.

É a própria alma que, quando se volta para o Espírito, ela os desvia, realmente, e os Reverte, em todos os sentidos
do termo, para o Espírito, fazendo com que o conjunto de necessidades do corpo de desejo (como, igualmente, o

desejo de ser reconhecido, o desejo de ser admirado, por uma luz ou por um ser evoluído) desapareça, inteiramente.

É o momento em que se pode dizer que a Humildade e a Simplicidade ganharam, totalmente.

E, naquele momento, e unicamente naquele momento, essa Consumação da alma conduz ao Despertar total da
Consciência Unificada, não antes.

O conjunto e, eu diria mesmo, a totalidade dos diferentes intervenientes, por este canal, visaram isso e,
exclusivamente, isso.

Então, é claro, muitas almas Atraíram essa Luz, essas Vibrações, para delas servir-se, no nível do ego, da
personalidade.

Não há que censurá-los, nem que julgá-los.

Há apenas que aceitar que cada ser humano vai para onde a Vibração da sua alma o conduzir, a alma que é
intermediária entre o corpo e o Espírito, entre a personalidade e o Espírito.

Entregar-se à vontade do Espírito, é chamado de Crucificação.

E de Ressurreição.

Enquanto vocês crerem que são outra coisa que não a Consciência; enquanto vocês aderirem ao fato de que vocês
são uma pessoa; enquanto vocês aderirem ao fato de que vocês servem a alguém, vocês não podem ser a

Consciência Unificada, porque, naquele momento, vocês se projetam num papel, numa função, por mais luminosa
que seja.

É sempre o ego que diz isso, porque a Luz não tem qualquer necessidade de dizê-lo.

Quando a Luz Vibral se revela e a Consciência da Unidade se revela, não pode mais existir qualquer reivindicação
nesse mundo outra além de dizer: eu e meu Pai somos Um.

***

Questão: poderia parecer que você disse que, se não se alcançar a Unidade nesse ciclo, será necessário
recomeçar outro ciclo no astral?

 
Eu jamais disse isso.

E eu jamais pronunciei essas palavras.

Nem eu, nem qualquer dos Anciões, nem qualquer dos Arcanjos, uma vez que o face a face ocorrerá para o conjunto
da humanidade.
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E cada um, e cada uma, Vibrará no Espírito.

Haverá, simplesmente, almas que serão capazes de Consumir-se e outras que não irão se Consumir, e que vão viver,
portanto, uma encarnação, mas na qual não existirá mais, justamente, esse princípio de confinamento e de predação.

***

Questão: existem Circuitos que religam as Estrelas da Cabeça às Portas do corpo que têm a mesma função
(por exemplo, Visão com Visão)?

Existe, cara Irmã, uma multidão de Circuitos.

E como nós o dissemos, o mais importante são essas Portas no nível do corpo.

Agora, não se perder, tampouco, na compreensão desses Circuitos, mas vivê-los, simplesmente, em Vibração.

É claro que existem relações entre cada Ponto da cabeça e cada Porta que leva o mesmo nome, mas, também, entre
o conjunto das onze outras Portas, assim como do ponto ER.

Não faça dessa Vibração um conhecimento intelectual para se apropriar disso.

Faça, simplesmente, uma Vibração a viver que, se você a aceitar, levá-la-á à Unidade.

***

Questão: pode-se «divertir» colocando em Vibração os Pontos da cabeça e do corpo?

Cara Irmã, exceto aqueles que lhes foram dados, isso seria uma perda de tempo.

Há, simplesmente, que se identificar à Vibração.

Não se esqueça de que a revelação da Luz de CRISTO tem um único objetivo: permitir o CRISTO vir.

Em algum tempo, vocês poderão dizer que tudo isso está superado.

Então, por que querer criar, ainda, outros circuitos ou outros trajetos?

Porque, a partir do instante em que CRISTO penetrar, vocês serão a Unidade.

Do mesmo modo que um corpo físico, de carbono, podendo ser descrito desde o seu estágio anatômico, passando
pelo aspecto celular, é conhecer o nome de cada um dos músculos, de cada um dos ossos do corpo e de cada uma

das funções das células que lhes permite estar vivo nesse mundo?

Não recomecem, com o Espírito, o que foi feito no confinamento.

Nós lhes demos estritamente o mínimo, que deve apoiar o desenvolvimento da Vibração e da Luz Vibral, que lhes
permite viver o Amor de CRISTO.

O conjunto de elementos que nós, sobretudo, abordamos, referente ao jogo das forças Arimânicas e Luciferianas é,
sobretudo, destinado a fazê-los tomar Consciência e, em seguida, a fazê-los restabelecer a Consciência, para viver a

Unidade.

E não para levá-los a caminhos de reflexão ou a caminhos de compreensão que farão apenas afastá-los, sempre
mais, da Unidade.

***

Questão: é útil voltar a praticar esses circuitos de tempos em tempos?
(ndr: o protocolo "Reconstrução do corpo de Ressurreição")

Caro Irmão, tudo é útil, enquanto você sentir nisso a utilidade Vibratória.

Mas virá um tempo em que, para cada um, o Face a Face estará tão próximo, que tudo isso irá lhes aparecer,
irremediavelmente, como ultrapassado, porque Transcendido.

Esse tempo, esse instante será observável entre todos.

Vocês não poderão se enganar, nem ser enganados sobre o que vocês vivem, porque, naquele momento, vocês
sairão, em Consciência, dessa matriz.

Vocês não serão mais prisioneiros, mesmo se esse corpo se mantiver ainda nessa Ilusão.



Lembre-se, contudo, de que o obstáculo mais importante para a Unidade é, e continuará sendo, você mesmo.

E essa frase não é dirigida a você, mas é dirigida ao conjunto da humanidade.

***

Questão: poderia detalhar como vai acontecer o retorno de CRISTO em nós?

Não, porque é uma experiência íntima, que não tem que ser apreendida pelo mental, de modo algum.

Porque cada um e cada uma tomará, quando desse período de face a face, uma vivência profundamente diferente,
tanto no plano Vibratório como no plano da Consciência.

Somente, é claro, os eventos ligados à Ascensão da Terra, que lhes aparecem a cada dia um pouco mais, que
correspondem, aí também, a esse reencontro da Terra com a totalidade do Logos Solar, ou seja, do Sol.

Cada país, cada lugar da Terra vive, aí também, diferenças, mesmo no nível dos elementos em operação nessa
Liberação.

Será exatamente o mesmo para cada humano.

É, agora, também para cada humano, de modo diferente: alguns conseguem aperceber-se do que a Vibração das
minhas palavras desencadeia, no nível do Abandono e da Crucificação, e outros disso se afastam, pela própria

tomada do ego, ou dos próprios demônios, se preferirem.

***

Questão: o face a face com CRISTO acontecerá antes do período de estase?
 

Qual a importância disso?

Vivam o que vocês têm que viver, no Instante Presente.

Qualquer projeção num futuro afasta-os, aí também, da sua Unidade, a partir do instante em que a Consciência
polarizar-se no que já está em curso, tentando ali encontrar uma data.

Ao passo que nós dizemos (e pela boca do nosso Comandante, desde já vários meses) que é agora.

Isso deveria amplamente bastar para definir a sua prioridade e a sua Vibração e não na projeção desses três Dias,
desse basculamento dos polos ou desse processo final de Etereação do planeta, mesmo se isso os puser na Alegria,

isso os afasta da Unidade.

Os mecanismos que se revelam, atualmente, sobre a Terra (chamados de Revelação da Luz Vibral, pelo Anjo
METATRON), implicam, na própria Consciência, em instalar-se nessa Felicidade.

E, enquanto a Consciência encontrar-se atraída para outra coisa, ela sai do Instante e não pode se beneficiar da
totalidade do influxo da Luz Vibral e, portanto, aproximar-se de CRISTO.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs sobre este mundo, IRMÃO K apresenta-lhes todos os seus respeitos e todo o seu Amor.

E propõe-lhes um momento de Comunhão, para dizer-lhes até um próximo dia, na Comunhão CRISTO.

Eu lhes digo até breve.

... Efusão Vibratória ...

Que a Paz do Coração seja a sua Morada.

************
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CONSCIÊNCIA CONHECIDA e CONSCIÊNCIA DESCONHECIDA 
*

Eu sou Irmão K.

Eu transmito a vocês o meu Amor e as minhas Saudações.
Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, é-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, desenvolver uma série

de elementos referente ao que é a Consciência e ao que ela não é.
Eu iria, se vocês bem desejarem, do maior ao menor.

De uma maneira geral, o conjunto dos elementos que eu vou comunicar é levado a fazer ressoar em vocês,
justamente, a sua Consciência no sentido da sua própria vivência, da sua própria manifestação.

***

Então, o que se pode dizer?
A primeira coisa a dizer é que a Consciência é a própria Essência da Criação, que a Consciência é a própria

Vida.
A Consciência é, também, o movimento do elétron ao redor do átomo, como o movimento é a marcha dos
Universos (tal como vocês podem percebê-lo, aqui, sobre esta Terra) e como qualquer processo é vivo e

consciente.
Então, é claro, a Consciência não tem sempre a mesma amplitude nem a mesma função, nem o

mesmo desdobramento, nem o mesmo confinamento.
A Consciência, tal como nós todos temos vivenciado sobre esta Terra, é uma Consciência da limitação.

Esta Consciência da limitação está inscrita, mesmo pelo fato de não poder aceder ao que, justamente, foi
chamado de ‘desconhecido’.

O que é conhecido, na encarnação, é A sua vida (o que vocês aprenderam, o que vocês vivem), mas, quem
pode dizer que tem consciência de outro sistema solar, de outra forma de vida não pertencente a um ambiente
mais ou menos próximo, definido como a esfera interpessoal, seja afetiva ou seja nos diferentes domínios da

vida que é levada sobre a Terra.
A Consciência da Terra, dos seres humanos que ali estão é então particulada, fragmentada, limitada.

Existe, portanto, mesmo nesse mundo onde vocês ainda estão, uma noção de confinamento, de separação,
de distância e de isolamento.

Cada Consciência vai então parecer como desligada de outras Consciências.
Isso é o próprio princípio da Consciência que vocês conhecem como consciência distanciada, separada,
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Isso é o próprio princípio da Consciência que vocês conhecem como consciência distanciada, separada,
denominada ‘consciência fragmentada’ ou ‘consciência do ego’, ou ‘personalidade’, se vocês preferirem.

Esta Consciência, obviamente, pode, ela também, em meio a este confinamento, apresentar, eu diria, toda uma
gama de mecanismos, toda uma gama de funcionamentos, com suas leis que lhes são próprias, em meio a

este confinamento.
Esta Consciência é aquela que, então, anima cada vida sobre esta Terra: um vegetal não é um animal, um

animal não é um ser humano e um ser humano não é um Anjo.
Há, portanto, um mecanismo particular que mostra uma partição, uma distância de Consciências que estão, a

priori, confinadas, não comunicantes ou, em todo caso, não permutáveis.
As leis desta Terra não são as Leis do Universo.

O grande erro da Consciência humana foi querer imaginar, supor, pressupor, que a Consciência do Universo
funcionava segundo as mesmas regras e as mesmas estruturas (ou condicionamentos) que existiam na

consciência humana confinada.
A característica desta Consciência é que ela funciona segundo um ‘sentido particular’ que é estritamente

oposto ao da Consciência que lhes é desconhecida, chamada de Consciência Unitária.

***

A Consciência do ego funciona sempre segundo um modo que eu qualificaria de ‘apropriador’.
Este modo apropriador permite, justamente, exteriorizar e manifestar certa forma de análise denominada

‘projeção’, possibilitando colocar limites e compreensões e vivências profundamente diferentes conforme o
próprio objeto desta projeção.

O ser humano não pode, portanto, confundir um animal com outro ser humano.
Os mecanismos, aliás, de desvendamento, em meio a este confinamento de Consciência, de um animal, não é

absolutamente o mesmo que o mecanismo de desvendamento da Consciência de um ser humano, neste
confinamento.

A Consciência, então, evolui nesse mundo segundo um modo que é
denominado distanciador, separativo, discriminante.

É assim que o ser humano definiu e vive a Consciência do seu ‘conhecido’ (ou do que pode ser, em todo caso,
conhecível) com as ferramentas particulares que são, ou os sentidos, ou a técnica, ou o intelecto, ou o afetivo.

Há então, literalmente, uma forma de segregação, de partição, de pôr distância e separação dos elementos
constituindo a própria vida do ser humano sobre este mundo.

A Consciência da personalidade sabe muito bem fazer a diferença entre, por exemplo, o seu filho e o seu
marido ou, ainda, entre o seu filho e uma criança que não é sua.

O que é conhecido é, em geral, o que é apropriado.
O seu marido e o seu filho são conhecidos porque apropriados, enquanto que uma criança que não é sua e

com a qual não existe qualquer ligação, qualquer percepção (mesmo esta criança estando distante), não pode
ser, em caso algum, apropriada.

Existe, portanto, na Consciência humana (denominada ‘dual’), quaisquer que sejam os mecanismos que já lhes
foram dados (seja na consciência de sonho como na consciência de vigília ou, ainda, na consciência de sono,

se pudermos assim dizer), uma distância intransponível fazendo com que os mecanismos em meio a uma
Consciência sejam profundamente diferentes, até mesmo em uma Consciência denominada humana.

***

Cada ser humano vai manifestar algumas apropriações, alguns mecanismos fazendo com que cada ser
humano seja único e diferente.

A Consciência da Dualidade baseia-se (neste mundo) segundo um princípio imutável existindo, tanto sobre o
plano físico, como sobre o plano técnico, como sobre o plano afetivo, como sobre o plano espiritual

(denominado ação / reação ou Atração / Repulsão) que se resume, em última análise, na noção de bem e de
mal.

Conforme lhes foi explicado (e como eu espero que vocês o vivam), há uma modificação da Consciência que
está em andamento, que consiste em superar o bem e o mal (superar, então, a lei de ação/ reação e de

apropriação da Consciência), modificando, de algum modo, o sentido da Consciência, passando de
uma apropriação a uma restituição (ou uma não apropriação), permitindo à Consciência humana, que é Luz e

Vibração, expressar-se segundo modos diferentes daqueles que prevaleceram na história da humanidade
(como lhes foram apresentados) ou, em todo caso, em sua própria história (pelo que vocês conhecem) neste

mundo (a história sendo sua história, inscrita em todos os mecanismos memoriais desta vida desde sua
infância até hoje) ou, ainda, nos domínios mais sutis, nas memórias, por exemplo, do que é chamado de suas

vidas passadas.
A revolução da Consciência, hoje (esta revolução final), chama-os a passar (como eu já exprimi) do ‘conhecido’

para o ‘desconhecido’, do confinamento para a Liberdade, do condicionamento para a Autonomia.

***



A Consciência está, também, confinada (como vocês sabem pertinentemente) em um corpo (esse corpo
possuindo suas próprias regras, sua própria química, sua própria fisiologia) que pertence a este mundo e que

não está, é claro, presente no que vocês chamam (e que nós chamamos com vocês) de além, que isso seja na
concepção que está presente em sua Consciência referindo-se ao além.

De fato, vocês não levam esse corpo para o além quando vocês passam a porta da morte.
Há então uma Consciência que não é tributária nem apropriada por um corpo.

Ora, como vocês sabem, é nesse corpo (que lhes é apropriado e que é sua propriedade) que deve se viver a
Passagem do conhecido para o desconhecido, que se revela, agora, pelo desdobramento da Luz e pelo

Retorno de Cristo.
A revolução da Consciência é, portanto, um mecanismo de Reversão da Consciência onde a apropriação vai

passar a uma ‘restituição’ (da mesma forma que, quando vocês passam as portas do que é chamado de morte,
vocês devolvem este corpo à terra), permitindo, então, a outra coisa se manifestar e viver com leis, com regras

e com outra forma de apropriação que não é mais dependente deste corpo, mas de outro corpo.
Nós lhes dissemos que existe, neste mundo, um processo denominado falsificação e confinamento onde a

Consciência foi cortada do seu próprio Conhecimento do que nós podemos chamar, com vocês, do que lhes é
Desconhecido.

As Leis do Desconhecido não são as leis do conhecido.
As Leis dos Universos Unificados não têm nada a ver com as leis que prevalecem em meio à ação / reação.
Dito de outro modo, as Leis da Consciência Livre ou Unificada não têm estritamente qualquer relação nem
qualquer correspondência possível com a Consciência limitada, manifestada pela Alma, manifestada pelo

corpo na encarnação.
Assim, então, aparecem, claramente, duas Consciências (que, à primeira vista, podem parecer totalmente
opostas, totalmente contraditórias uma em relação à outra) evoluindo em Dimensões diferentes, evoluindo

em mecanismos, fisiologias e químicas profundamente diferentes e tão opostos.
A Consciência Unificada (aquela que é sua no Espírito, aquela que é a nossa, nós Anciãos e de todas as
Consciências Livres e Liberadas), evoluindo no que lhes é Desconhecido, evolui e manifesta um sentido

diametralmente oposto à apropriação.

***

A Consciência Una ou Unificada, não conhece, é claro, nem o bem nem o mal.
A referência bem / mal (ou ação / reação) não pode ser uma regra ou um mecanismo de funcionamento

presente nos Mundos Unificados.
Isso lhes foi nomeado, em várias reprises, a Lei da Graça ou de Ação da Graça.

Na realidade, as Leis da Consciência Livre não são as leis da consciência confinada.
A Liberdade da Consciência consiste em estar não mais localizada nesse corpo, em estar não mais localizada

no espaço e não mais estar localizada no tempo.
A Consciência Unificada pertence a todos os tempos, a todos os espaços e a todos os corpos.

Retenham bem que eu bem disse que a Consciência pertence, o que quero dizer que a Consciência é
onipresente, não sendo localizada nem tributária de um tempo e de um espaço ou de uma identidade.

Ela é totalmente não localizada, não identificada, não projetada, mas evolui segundo uma Lei que pode ser
denominada Lei da Transparência.

Uma Consciência, nos Mundos Unificados, não sendo mais afetada pelo que eu denominei (desde algumas
semanas) Fogo elétrico ou Fogo do Fohat (Fogo da Alma e da personalidade), não tem mais que ser forçada,

de maneira alguma, a qualquer confinamento, a qualquer limite, a qualquer identificação.
A Consciência, assim Livre e Liberada, é Autônoma.

Esta Autonomia significa que ela não depende de qualquer constrangimento, de qualquer confinamento e de
qualquer lei outra que a Ação da Graça e da Transparência.

A Consciência Liberada não é afetada pelo que é chamado de jogo da Sombra e da Luz sobre este mundo.
Cristo lhes disse: “meu Reino não é deste mundo e a Luz não é deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas

vocês não são deste mundo”.

***

Esse corpo físico pertence a este mundo já que vocês o devolvem ao deixar este mundo.
Dessa maneira, então, a Consciência Unidade (e Unitária) não pode estar presente e anexada (ou pertencer se

vocês preferem) a esse corpo manifestado na densidade e na lei de ação / reação.
Nós, então, chamamos, um outro corpo.

Esse corpo foi denominado Corpo de Estado de Ser, este Corpo de Estado de Ser que foi aprisionado (de



certa maneira já que privado do acesso à experiência da encarnação) no Sol por alguns princípios isolantes e
condicionantes.

Eu lhes expliquei e exprimi esses conceitos e esses princípios como forças Arimânicas e Luciferianas,
opondo-se ao Cristo e, portanto, à Unidade.

O paradoxo (porque é um) é que, hoje, para validar a Consciência Unificada, vocês são obrigados a viver esta
Consciência da Dualidade.

Há então um mecanismo preciso em operação atualmente (e já, para muitos de vocês, desde algum tempo), de
sobreposição, de ‘alquimia’, entre um corpo denominado corpo de Consciência confinada e outro Corpo

(pertencente a outra Dimensão) chamado de Corpo de Estado de Ser.
O Corpo de Estado de Ser caracteriza-se por sua Liberdade, ou seja, a Consciência do Estado de Ser (e a

vivência do Estado de Ser) não é tributária a qualquer confinamento, a qualquer limite.
A Consciência não está fechada.

Ela é transparente e, portanto, permeável, em todos os sentidos, em todas as direções, em todos os tempos,
a todas as outras Consciências Liberadas.

Isso é extremamente difícil de conceber, no mental, na Consciência separada já que ela não a conhece (já que
ela não pode viver a experiência, na totalidade) exceto para alguns indivíduos tendo sido capazes de sair no

Sol.
Existe então, neste nível, um déficit de Consciência, evidentemente, fazendo, muito logicamente, duvidar da

existência de tal Consciência já que ela é desconhecida.

***

Muitas Vibrações foram colocadas, depositadas, sobre esta Terra desde um certo tempo (certo tempo tendo
sido preparado desde tempos imemoriais), permitindo a sobreposição ou a Fusão entre a Consciência

conhecida e a Consciência Desconhecida.
Foi todo este trabalho que vocês realizaram (aqui como em outros locais), referente aos Novos Corpos (ou

Novas Frequências Metatrônicas).
Ativação e desdobramento da Luz (não mais fechada no ‘3º olho’, mas na Coroa Radiante da Cabeça),

liberando-se, na mesma ocasião, retornando e permitindo, para a Consciência conhecida, apreender e viver
estados aproximando-se do Desconhecido e se aproximando da Autonomia e da Liberdade.

É um momento em que esta fase de sobreposição (que vocês vivenciaram em graus variados, para cada um)
deve dar lugar (por uma livre escolha consentida) à dissolução total da Consciência do conhecido, a fim de

penetrar, integralmente e em total Liberdade, a Consciência do Desconhecido ou do Corpo de Estado de Ser.
Houve então um mecanismo de desdobramento da Luz que nós explicamos longamente.

Há, agora, um processo de ‘sobreposição’ fazendo com que, como disse nosso Comandante (ndr: O.M.
AÏVANHOV), a maior parte dos seres humanos seja capaz de se observar, além de ser o observador, além de

ser o que observa e além de ser o observado.
Existe então uma forma de distanciamento permitindo-lhes desencravar-se, literalmente, da apropriação da

Consciência do conhecido.
Foi, eu diria, uma primeira fase, a penúltima fase, eu preciso.

Resta, agora, viver a última fase.
Esta última fase é o desaparecimento (ou a dissolução se vocês preferem) da Consciência fragmentada, da

Consciência fechada e aprisionada, a fim de penetrar, em lucidez, a Autonomia e a Liberdade.
Isso é realizado pela conjunção de certo número de elementos.

Esses elementos são, de um lado, o retorno da Luz branca, de outro lado, um ciclo astronômico.
Por um lado, a própria evolução da Consciência.

Por outro lado ainda, o famoso Abandono à Luz e Acolhimento da Luz.
O conjunto desses elementos focalizando sobre um mesmo ponto de Reversão final, denominada Ascensão.

Esta fase ascensional, onde a Consciência fragmentada desaparece, é bem exatamente o que foi
impulsionado desde o mês de março e que irá terminar em pouco tempo.

***

É preciso compreender que além da sobreposição da Consciência do conhecido e da Consciência do
Desconhecido (a graus diversos, para cada um) vem um momento em que a consciência fragmentada deve

desaparecer completamente para dar lugar à Consciência Desconhecida da Unidade.
Na realidade, devido ao status da Terra, devido ao status de confinamento e de ruptura em relação ao Espírito,

não é possível manter uma estrutura em carbono, confinada, com a Liberação que está em andamento.
O conhecido e o Desconhecido não poderão mais se sobrepor, de maneira permanente ou mesmo efêmera,

por muito tempo.
Há então um desaparecimento do conhecido, em favor do Desconhecido.



Esse mecanismo de Passagem, que é a Última Reversão, eu chamei de Passagem da última Porta.
É o momento da transcendência da Dualidade, das forças Arimânicas e Luciferianas, permitindo-lhes fazer

nascer o Cristo e acolher o Cristo, integralmente.
Há, efetivamente, neste nível (acoplado a esta noção de Abandono), o que eu chamaria de uma ‘renúncia

consciente’ (lúcida, clara e aceita) necessária e indispensável para penetrar esta Consciência Desconhecida e
as esferas da Luz onde mais nada é separado.

O período que se inicia (que começou, eu diria, desde o desdobramento da Luz Metatrônica e que prosseguirá
pelo desdobramento de Cristo) deve levá-los a colocar as ações permitindo-lhes viver isso.

Essas ações a serem colocadas (correspondendo a esta Última Reversão e a esta Última Passagem da Porta
Estreita, denominadas Crucificação e Ressurreição) são, exatamente, ao que vocês são chamados a

manifestar, a viver e a participar.
Compreendam bem que enquanto isso não é vivenciado, predominará (na Consciência do conhecido) um

elemento denominado medo que está em ressonância direta com o conjunto dos mecanismos da
fragmentação e em ressonância direta com o que foi denominada ATRAÇÃO / VISÃO (o eixo falsificado

levando-os para a densidade, para a separação, para o distanciamento e para a vivência da Alma prisioneira na
encarnação) e, isso, para muitos, desde tempos imemoriais, em termos Terrestres.

A mudança de paradigma e a mudança de Consciência (que estão para viver agora) não poderão mais por
muito tempo acomodar uma sobreposição da Consciência dual e da Consciência da Unidade.

Isso vai ter no que eu chamaria, além do ‘choque da humanidade’, de uma situação denominada crítica.
Esta ‘situação crítica’ é o momento final onde o Fogo do Espírito é confrontado, de maneira definitiva, com o

Fogo elétrico persistindo em meio aos últimos apegos e condicionamentos.
O Fogo do ego (porque é dele que se trata) vai sempre levá-los, de uma forma ou de outra, a continuar o

próprio Fogo elétrico e a continuar, é claro, a Dualidade.
O Fogo do Espírito vai, ele, levá-los, pela Impulsão Crística, a viver a dissolução.

***

Existem então, claramente, nos momentos que estão para viver, uma ‘apropriação’ e uma ‘restituição’ tendendo
cada um em um sentido e visando fazê-los viver (fazê-los sobreviver, é mais exato) uma Ilusão de separação

ou fazê-los viver a Unificação.
Isso se traduz, obviamente, ao nível da Consciência que não vivenciou ainda por completo, pelos mecanismos

de interrogação, em ressonância com o medo, em ressonância com as resistências, se vocês preferem, as
últimas Sombras.

Estas últimas Sombras, ilustradas pela encarnação de Áriman e de Lúcifer, são também a encarnação da
experiência dolorosa do ser humano, privado de Luz e não conhecendo a Luz.

Isso vai tomar uma acuidade, uma intensidade muito particular que, para alguns, irá se tornar explosivo (é o
caso de dizer) em que a consciência vai, literalmente, ou fundir no Corpo de Estado de Ser, ou resistir no corpo

físico.
O que nós lhes demos como explicações e como Vibrações, referentes às Trilhas e às Portas reveladas ao
nível do corpo físico, são os espaços privilegiados (não tanto em sua compreensão, mas exclusivamente

mesmo, eu diria, em sua vivência Vibratória de Luz), de ancoragem do Estado de Ser e, portanto, da
sobreposição (mesmo em meio a esta Consciência dissociada) da Consciência Unitária.

É o que vocês vivem, com mais ou menos facilidade, seja ao nível do corpo ou ao nível da própria
Consciência, atualmente.

É preciso compreender e aceitar que, quanto mais sua Consciência é centrada e colocada (dirigida) sobre a
Vibração, quanto mais sua Consciência e sua Intenção colocam-se sobre o Corpo através dessas Vibrações,

mais será fácil para vocês pôr fim à sobreposição, tendo em conta os vários fatores que condicionam, de
qualquer modo, esse momento final que eu falei (seja o tempo calendário astronômico, a própria Terra ou,

ainda, o calendário de desdobramento da Luz Metatrônica) e o acesso do conjunto da humanidade
à Merkabah Interdimensional Coletiva.

Durante o momento de sua presença, nós completaremos o que nós demos (uns e outros, e umas e outras)
sobre essas Trilhas, sobre essas Portas que são, realmente (e é preciso conceber assim), não lugares de

compreensão, mas lugares do corpo que são as Portas (em todos os sentidos do termo) chamadas a
tornarem-se Portais Interdimensionais pessoais, levando-os, como um ‘ponto de fuga’, a transmutar e a

transportar sua Consciência, inteiramente, da Consciência dual à Consciência Unitária.
É nesse corpo que se realiza então esse trabalho.

***

Vocês irão vivê-lo (então é fácil compreendê-lo vivendo) assim que sua Consciência se coloque em
sobreposição (seja nos espaços de alinhamento, nos trabalhos que vocês podem fazer, de uma forma ou de

outra) através das Vibrações e da captação dessas Vibrações.



É evidente que, a partir da intervenção final de METATRON, dentro de poucos dias (ndr: no domingo, 7 de
agosto de 2011, às 11 horas) vocês serão capazes de compreender os mecanismos que eu falo porque vocês

irão compreendê-los na Consciência e não com o intelecto, porque vocês irão vivê-los.
Muitos de vocês vão começar, de maneira voluntária (e, também, para aqueles que não desejam, de maneira

totalmente involuntária), a viver esses momentos que eu chamaria de ‘dissolução’ onde mais nada vai funcionar
como antes, sejam seus hábitos, seus gestos, seu mental, suas emoções (e toda sua vida, de uma maneira

geral, vai se transformar), permitindo-lhes aceder a espaços de não tempo, a espaços de não espaço, a
espaços de não identidade e de não personalidade.

Esta imersão nesta Consciência Desconhecida, se vocês aceitam, tornar-se-á cada vez mais evidente e cada
vez mais fácil para manifestar.

Obviamente, não é preciso perder de vista que, nesta fase final, a própria Consciência é chamada a se
dissolver, ela mesma, no seu conhecido.

Somente o ego da Consciência conhecida é capaz de experimentar e de fazê-los experimentar o medo.
Mas o próprio mecanismo desta fase final irá permitir-lhes ver, de algum modo, seus medos, face a face, a fim
de desidentificá-los e de desengajá-los de tudo o que isso implica como emoção, como atividade mental ou

como medo.
Em resumo, quanto mais vocês forem para a Vibração da Luz, mais vocês irão extrair-se com facilidade da
Ilusão, porque não haverá mais tomada possível (pela Consciência conhecida e pelo Fogo do ego) nesta

Ilusão.
Compreendam bem que não se trata de fugir do que quer que seja porque esta sobreposição e

esta dissolução, se vocês estão neste mundo, pode apenas se viver sobre este mundo e, portanto, deve
ocorrer antes de uma fase final.

Compreendam bem que, a partir do instante em que vocês irão viver suficientemente a Consciência deste
Desconhecido (que irá se tornar então, forçosamente, Conhecido), não haverá mais (e cada vez menos, no

início, e mais) resistências, medos ou apegos.
A evolução da Consciência, como isso lhes foi, aliás, perfeitamente descrito (tanto no Oriente, como no

Ocidente, como no Extremo Oriente), sempre insistiu sobre esta Consciência particular que é, hoje, chamada a
tornar-se a norma, nesta fase final.

Há então um mecanismo de aceitação da experiência.
Até o presente, podíamos dizer que era preciso buscar (mesmo ao nível do sentido) o que significava o

Abandono à Luz, que era preciso colocar a Consciência sobre os diferentes pontos de Vibração, para senti-los.
Hoje, a Luz se revela, Cristo se revela e lhes permite viver isso sem qualquer esforço e sem qualquer intenção.
A intenção se estabelece por ela mesma no momento em que vocês aceitam que o Fogo do ego se acalme, a

partir do momento em que os medos são transmutados pela própria Luz.
Não são vocês que entram em reação, mas é bem a ação direta da Luz, em sua ação de dissolução da Ilusão.
O processo, em resumo, vai tornar-se cada vez mais sem esforço, cada vez mais fácil, a partir do momento em

que as últimas resistências estiverem em via de desaparecer da sua própria Consciência.

***

Naturalmente, eu não escondo de vocês, aí tampouco, que para cada um isso terá implicações e estas
implicações (vocês compreenderam, é claro), irão se situar na Consciência conhecida e, em todo caso, no que

irá permanecer.
Várias atividades serão, tão simplesmente, impossíveis.

Eu não posso listá-las porque elas não serão as mesmas para cada um.
Cabe a vocês conformar-se a esta Liberdade nova, a esta expansão nova, a esta ausência de apropriação (ou
desengajamento da apropriação), a fim de deixar a Consciência Unitária se instalar, de maneira cada vez mais

duradoura, até o momento em que ela irá se tornar definitiva.
Da qualidade de seu estabelecimento na nova Consciência irá resultar a facilidade com a qual irá se dissolver,

para vocês, a totalidade do que era chamado de Ilusão.
Vocês não terão, aliás, mais nenhuma lembrança do que corresponde à personalidade (quaisquer que sejam

os componentes) e isso será vivenciado, eu lembro a vocês, não no medo, mas na Alegria a mais total porque
reencontrar o Cristo é reencontrar o Amor, o sentido e a verdadeira Vida.

Há apenas o ego que tende a acreditar que isso é o fim.
Isso não é um fim, mas é bem, realmente, um início.

Assim então, este período que vai se estender entre o que é denominado esta data do último desdobramento
da Luz Metatrônica de 7 de agosto (firmando o retorno de Cristo, muito pouco tempo depois da intervenção de
Maria) irá se traduzir pela reunificação da Nova Tri-Unidade, ou seja, Cristo, Maria e Miguel, na data da festa do

Arcanjo.

***



A data calendário da Festa do Arcanjo (ndr: 29 de setembro de 2011) firmará então, em sua Consciência, o fim
de alguns processos pertencentes à Ilusão.
Isso irá se realizar cada vez mais facilmente.

Nada há então a temer.
Nada há então a projetar.

Há apenas que acolher a experiência (porque é uma experiência) e, é através desta experiência que será
possível e realizável o acesso total à Unidade, ao Corpo de Estado de Ser e à verdadeira Vida.

Naturalmente, neste lapso de tempo (já que vocês estão ainda neste tempo) é um lapso de tempo
extremamente curto.

É neste lapso de tempo que lhes será possível estabelecer-se em sua Unidade, inteiramente, qualquer que
seja o tempo podendo ainda existir em meio ao conhecido que está aí, também, diferente para cada um

porque, aí também, existe um calendário pessoal para cada um.
Como nós lhes dissemos, a Luz é para todos.

Não há qualquer exceção, qualquer que seja, que poderá negar ou renegar a Luz.
O mecanismo Vibratório, colocado em operação, determinará a escolha da Consciência (que, em qualquer

caso, não é mental ou afetiva, mas resulta diretamente desta sobreposição entre a Consciência conhecida e a
Consciência Desconhecida) e a dissolução mais ou menos rápida e fácil da Consciência do conhecido.

Eis, no preâmbulo, o que eu tinha a entregar-lhes.
No espaço de tempo que nos será atribuído nos próximos dias, eu darei, aí também, técnicas de
sobreposições das duas Consciências, indo além da ativação das Trilhas (mas se apoiando neste
conhecimento) a fim de fazer a junção, de algum modo, e a sobreposição, entre o conhecido e o

Desconhecido.
Então, Irmãos e Irmãs, meu Amor permanece com vocês e em vocês e eu lhes digo certamente até dentro de

muito pouco tempo e nós iremos, agora, comungar com todo o meu Amor.

************
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Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs na carne, presentes nesta carne, eu venho a fim de aperfeiçoar o que foi convencionado
chamar, doravante, de desdobramento da Luz.

E eu venho para falar-lhes de uma série de fatos e de elementos, referentes ao amor humano e ao Amor
CRISTO.

***

Eu vou, se vocês bem quiserem, primeiramente colocar uma série de elementos.
Não parecendo definição, mas mais uma constatação, com relação ao que é o amor humano.

Porque, se existe algo que cada ser humano deseja experimentar e viver, é, evidentemente, este conceito
de amor humano.

Poderíamos mesmo dizer que este conceito de amor humano está inscrito na carne, no cérebro, no Coração e
no conjunto do que constitui um ser humano sobre este mundo.

Existem, contudo, diferenças consideráveis entre o amor humano e o Amor Cristo.
Entretanto, isso não são oposições ou contradições.

Mas, bem mais, aspectos da própria Consciência profundamente diferentes.
E levando a aplicações e consequências extremamente diferentes, aí também.

O amor humano pode ser experimentado por muitas coisas.
Mas, em primeiro lugar e na própria lógica, ele vai inicialmente se expressar através de uma série de ligações,

pertencente às ligações de sangue, às ligações do afetivo, às ligações de algumas relações existindo, em
princípio, mais facilmente dentro de uma família.

***

Então, é claro, todo um conjunto de amores pode se manifestar, tanto através das paixões, dos objetos, das
adesões às religiões, aos princípios, até mesmo ao ser amado que vamos desejar e esperar encontrar.

IRMÃO K - 6 de agosto de 2011 - O amor Humano e o Amor Crístico
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A particularidade do amor humano é que ele não pode se inscrever além do nascimento e da morte.
Porque, indiscutivelmente, ele desaparece, mesmo se ele tiver sido muito longo, a partir da sua morte, a partir

do instante em que vocês voltam a alcançar o que é chamado de além.
Obviamente, cada ser humano fez a experiência de amores que não durava também muito tempo, e que não
espera pelo fato de partir no além para desaparecer e ser substituído por outra coisa (seja em meio a uma

família, seja através do ser amado, ou através das adesões a princípios, dogmas, religiões).
Portanto, o amor humano se manifesta, antes de tudo, por uma série de sinais, por uma série de elementos

comportamentais, inscritos na própria manifestação da encarnação.
Este amor toma, indiscutivelmente, a sua origem no que é chamado de real, neste mundo.

Mesmo este real não dizendo respeito a outro ser, mas sim à adesão a conceitos, ideias, uma religião, um
princípio moral.

O amor resulta então de um princípio de Atração fazendo com que haja, consciente ou inconscientemente, a
necessidade de trocar, de comunicar.

E, muitas vezes de maneira inconsciente, o desejo de possuir.
Este desejo de possuir não é condenável em si, ele é simplesmente a expressão de uma falta.

E é aí onde eu quero levá-los, eu espero, vocês irão me acompanhar, que o amor humano é construído, em
primeiro lugar, sobre a noção da falta, sobre a noção do vazio a preencher.

Pois, por que explicar então, e como explicar então, que um ser humano amaria mais segundo as leis do
sangue e da carne (ou do amor que pode existir entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, ou

entre duas mulheres), e não poderia se expressar através de qualquer outro ser humano?

***

O amor é então, de qualquer forma, no nível humano, seletivo.
Ele é seletivo através de uma série de ressonâncias específicas (como eu disse, ligadas ao sangue, ligadas à

hereditariedade, ligadas a condições, às regras, às atrações).
Mas se vocês reconsiderarem, realmente, e derem um passo atrás em relação aos diferentes amores que

vocês puderam viver, manifestar, ou exprimir, irá lhes parecer claramente que este amor está aí apenas para
preencher um vazio.

Este vazio não é nem peremptório, nem condenável em si.
Mas é preciso ainda ter a lucidez e a Consciência, o que está longe de ser o caso, exceto com o que eu

chamaria de recuo, ou com o tempo, no momento em que, justamente, este amor não existe mais e é
substituído por outro amor.

Se este amor não existe mais, por definição, ele não pode ser eterno.
Ele não pode estar inscrito em uma duração superior à duração da vida, e vai então conduzir o ser humano a

modificar as suas próprias ações, os seus próprios condicionamentos, para chegar a viver este amor.

***

Nós lhes explicamos, uns e outros (e talvez vocês vivam isso), que o Amor é, antes de tudo, uma Luz Vibral,
que Vibra no peito.

O Amor não é uma ideia, o Amor não é um apego.
O Amor, no sentido Vibral, no sentido Multidimensional, não pode, em nada, ser sobreposto ou calcado no
amor humano, mesmo o mais prestigioso, mesmo o mais romântico, mesmo o mais arrebatador e o mais

gritante da verdade.
Porque o amor apenas pode se definir se houver uma relação.

O amor é, antes de tudo, uma relação.
Mas esta relação, estabelecida entre dois seres, ou entre um ser e outra coisa, pode se definir e se viver como

algo Livre?
O que é o amor Livre?

É amar o outro (ou o sujeito, ou o objeto) não para si, mas para o outro.
Deste modo, o verdadeiro Amor que torna Livre é aquele que rompeu o vínculo, para entrar em uma relação

totalmente Livre e equilibrada.
A experiência do amor humano, qualquer que seja, mostra, evidentemente, que, muitas vezes, a relação está

longe deste equilíbrio, longe desta troca totalmente Livre.
Com frequência, e implícita ou explicitamente, existe um ‘dar e receber’.

Na realidade, como amar o objeto do nosso amor, se este objeto (seja uma pessoa ou um sujeito qualquer) não
nos dá retorno?

O amor é então, de algum modo, no nível humano, dependente de uma reciprocidade.
O próprio princípio desta reciprocidade é, muitas vezes, subjacente à própria relação do amor humano.

O amor sem reciprocidade será, naturalmente, muito menos duradouro do que um amor com reciprocidade.



***

Qualquer que seja esta forma de amor, com ou sem reciprocidade, vai se refletir por fases específicas que
todo ser humano vivenciou (ainda uma vez, independentemente do domínio onde ele se expressou).

Uma primeira fase, denominada ‘inicial’, de atração máxima.
Uma fase posterior de ‘equilíbrio’.

E, enfim, uma fase final de ‘desequilíbrio’.
Isso pode ser, até mesmo, vivido em meio ao que pode ser chamado de amor, não entre duas pessoas

adultas, mas, por exemplo, na relação mais comum denominada filial.
 Uma criança, nascendo, vai ser objeto de todas as atenções e de todos os amores, até um momento bem

preciso em que a personalidade, de uma maneira ou de outra, vai erigir-se, mais ou menos violentamente, mais
ou menos tacitamente, com autoridade.

Naquele momento, é claro, o ser humano fala de crise da adolescência.
E depois vem o momento da separação, onde o amor vai permanecer, mas não irá se exprimir mais através de

uma presença constante.
É o momento onde a criança, tornada adulta, vai viver sua vida e sair, mais ou menos, da vida dos pais (com

mais ou menos felicidade, com mais ou menos facilidades, com mais ou menos problemáticas).
Dessa maneira então, é perfeitamente possível conceber que o amor humano segue uma série de fases que
não são todas iguais, que não são todas equilibradas e que não são todas da mesma potência, que não são

todas da mesma vivência, que não são todas da mesma intensidade.
Mesmo se, efetivamente, puder existir uma projeção, e não mais ser vivido em uma relação, qualquer que seja.

***

O amor humano apresenta então, vocês hão de convir, certo número de limites.
Estes limites são diretamente dados e sugeridos, ou até mesmo impostos, pelo que é chamado de ‘vivência da

pessoa’.
De fato, todo mundo sabe pertinentemente que qualquer um que teria vivido um trauma, a um dado momento

da sua vida, vai, ou reproduzir, ou ir ao oposto do que foi vivido durante o trauma.
Então as perdas, então as experiências (agradáveis ou desastrosas), vão, apesar do ser humano, apesar de

nós, colorir o restante dos nossos dias, até a nossa morte.
Dando ao amor, no sentido humano, como nós todos temos experimentado, uma coloração particular, que é

procedente de um afeto, que é procedente de uma experiência, mas que não é procedente
da espontaneidade.

***

Deste modo, é claro, há amores que não são possíveis de negar.
Há amores que não são possíveis, tampouco, de explicar, que não estão em ressonância com os laços da

carne ou do sangue.
Eu tomei o exemplo do amor filial, mas pode ser o mesmo para um objeto, para uma paixão, para uma religião,

para qualquer elemento presente na superfície deste mundo que vocês ainda percorrem.
Este amor humano, em geral, pode se exprimir sob uma forma de emoção, sob uma forma de afeto, pode se

exprimir com um apego, pode se exprimir como uma privação ou como uma plenitude.
Mas em algum lugar está sempre subjacente ao elemento medo.

Este elemento medo está associado, diretamente, à possibilidade ou à probabilidade da perda que está
inscrita desde a própria instalação de uma relação, mesmo se, é claro, nem o familiar, nem o cônjuge ou a

cônjuge, realmente pensar que algo vai separar o objeto do seu amor, dele mesmo.
Mas, evidentemente, é o que chegará, um dia ou outro, de forma sistemática.

Os amores eternos, no sentido humano, são apenas uma projeção de um ideal, que nunca pode se manifestar,
pelo próprio fato da existência da morte.

***

Além disso, este amor jamais é manifestado no Plano Vibral.
Porque, obviamente, se os seres humanos que se amam percebessem, naquele momento, a Vibração do seu

Coração, eles lhes teriam dito, não é?
E todos vocês teriam vivenciado, sem qualquer exceção, independentemente do objeto ou do sujeito do seu

amor.



Quem pode dizer que, no amor que viveu (em relação a uma outra pessoa, em relação a uma criança, em
relação a um parente, em relação a um objeto) pôde sentir esta Vibração, este calor do Coração, de maneira

constante?
Então, é claro, durante o processo inicial, que se vive, muitas vezes, na exaltação, pode existir uma percepção
cardíaca, perfeitamente descrita e reconhecida como ‘entusiasmo do coração’, um coração que se desengata,
uma alteração do ritmo, uma opressão ou uma leveza, mas, em caso algum, uma Vibração que se instala, de

maneira duradoura, no peito.
E, no entanto, isso é denominado com a mesma palavra como todos os outros tipos de Amor não existindo

nesta Dimensão.

***

O que eu quero dizer assim, o que eu quero exprimir assim, é que o amor humano, qualquer que seja, mesmo
em seu aspecto mais sutil, mesmo em seu aspecto mais evidente, apenas será sempre o reflexo do Amor

Verdadeiro, não existente neste mundo, tal como CRISTO lhes disse.
Na realidade, a consciência do amor apenas pode existir na consciência Dual e fragmentada.

O amor humano apenas existe na Dualidade.
Ele somente existe porque há uma distância, mais ou menos longa, entre si mesmo (em meio à personalidade)

e o objeto do desejo ou o objeto do amor (manifestado em uma pessoa, um objeto ou um sujeito).
E é esta distância que criou a necessidade da relação.

Porque, obviamente, se vocês tivessem a possibilidade de ser o outro, na totalidade, não haveria, é claro,
qualquer vontade, qualquer desejo de se aproximar seja do que for, ou de manifestar o que quer que seja, já

que este objeto estaria em vocês, como Consciência Unificada.
Assim, os seres que se aproximaram do Amor CRISTO (mesmo se eles chamaram isso de Luz Branca, e não
pelo nome CRISTO, ou ainda chamaram isso de Unidade ou de Si), naquele momento, vivem outro cenário e

outra forma do Amor.
Porque este Amor não pode ser inscrito, nem vivido, nos mesmos termos.

O Amor Vibral está, como talvez já o vivam, em total oposição.
Mas esta oposição não é exclusiva.

Esta oposição está, sobretudo, ligada aos comportamentos que são induzidos, e aos efeitos sobre a
Consciência que são diretamente induzidos, pela diferença entre o amor humano e o Amor CRISTO.

***

O amor em meio à Dualidade baseia-se na falta, baseia-se na relação, em uma comunicação mais ou menos
harmoniosa, e na troca (de comportamentos, olhares, gestos ou atos).

Que isso seja denominado sexualidade, ou ainda denominado educação de um filho, é preciso estar bem
consciente de que vocês educam ou de que vocês amam, algo que vocês consideram como exterior a vocês,

mesmo se esta carne for a carne da sua carne.
Há então uma ‘projeção’, na consciência dual, sobre algo que é exterior a vocês, nem sempre explicado, mas

vivido como uma necessidade de estimar, como uma necessidade de amar.
Seja pelos sentidos, pelos atos, pelos comportamentos, pela sexualidade ou por qualquer outro meio colocado

à disposição do ser humano.
A coloração do amor humano é, obviamente, baseada na noção de ‘Bem recíproco’, buscando evitar ao

máximo a noção de Mal.
Então, é claro, existem histórias conturbadas, em que o Mal vem imiscuir-se nos primeiros momentos, mas,

seja o que for, seja o Bem ou o Mal, há sempre, em meio à coloração do amor humano afetivo, a persistência e
a presença (quase constante, consciente ou inconscientemente) desta noção de Bem e de Mal.

Naturalmente, quando vocês amam alguém, quando vocês amam um objeto ou um sujeito, vocês irão buscar
‘fazer o Bem’.

E ‘estar Bem’, tanto com o objeto, o sujeito ou o ser amado como consigo mesmo.
É, aliás, a característica do amor humano: satisfazer, em alguma parte, algo em vocês, fazendo com que vocês

possam dizer que vocês estão Bem, que vocês estão preenchidos, que vocês estão em uma espécie de
prazer, ou até mesmo de alegria, ligados, justamente, a esta noção de completitude, apesar do medo

subjacente.
Vocês, efetivamente, e nós todos, preenchemos um vazio que está inscrito ainda na presença do ser humano

neste mundo.

***

Então, hoje, o que vem a vocês, e o que muitos de vocês começam a manifestar, é um outro registro.
Já, em meio ao amor humano, há sempre esta projeção.



Há então sempre dois.
Enquanto que, no Amor CRISTO, na Consciência Unitária, que se revela atualmente, a experiência que será

realizada é uma noção de ausência de medo, uma noção de ausência de projeção, uma noção de ausência de
‘medo de perder’.

E, principalmente, um sentimento que, gradualmente e à medida da experiência da Unidade, vai preenchê-los
de uma sensação de Plenitude que não depende da relação, justamente, e que não depende

das circunstâncias.
E ainda menos de um Bem ou de um Mal, porque este Amor está, decisivamente, bem além de qualquer noção

de Bem e de Mal.
Este Amor culmina, não em um prazer, não em uma plenitude, mas mais em um sentimento de Paz que pode,
muitas vezes, confinar em uma Alegria Interior, tal como já foi descrito, por exemplo, por UM AMIGO, com

relação ao Samadhi ou à Paz Interior.

***

Existe também outra diferença fundamental, é que este Amor é vivido no Interior de Si.
Ele não está ligado a uma projeção do que quer que seja, neste mundo.

Este Amor, tampouco, não vai discriminar um ser amado, um sujeito ou um objeto, mas vai englobar, de
maneira cada vez mais evidente e extensível, o conjunto do que poderia ser chamado de manifestação ou de

Criação.
Quanto mais o Amor CRISTO se revelar, mais vocês irão perceber, intimamente e de maneira evidente, a

ausência de Fragmentação e a ausência de separação, em relação ao Amor.
O que pode levá-los a dizer, naquele momento, que vocês não amam, mas que vocês se tornaram o Amor.

Em outros termos, que não há mais necessidade de buscar no exterior qualquer Completitude, porque a
Completitude é então encontrada no Interior de Si, e não depende mais de qualquer circunstância exterior, de

qualquer medo, de qualquer projeção, e principalmente de qualquer privação.
Dessa maneira, este Amor CRISTO vai então preencher e suprimir a Sede, como Ele disse em sua vida.

Assim, este Amor vai se regenerar, de qualquer modo, de forma automática e permanente, assim que ele for
instalado, eu diria, em um certo nível.

***

Naquele momento, o olhar da Consciência vai mudar profundamente.
Porque vocês não poderão mais fazer distinção, é claro, entre um próximo amado, e algo que, em princípio,

poderia não lhes dizer respeito.
Vocês se tornam então capazes de exprimir e de perceber, de sentir, a Vibração do mesmo Amor, para uma

formiga como para o ser o mais querido.
Isso não é uma visão da mente, mas corresponde a uma realidade da Vibração, que se estabelece, naquele

momento, sob suas diferentes formas, no nível do que é chamado de Coroa Radiante do Coração, do Chakra
do Coração (ou a Lâmpada do Coração).

Os diferentes aspectos existentes, neste nível, que vão desde a pressão, a Vibração e a Coroa Radiante ou o
Fogo do Coração, são apenas os diferentes modos de expressão de uma intensidade, mais ou menos

perfeita, do Amor CRISTO.
Naquele momento, é claro, uma revolução Interior ocorre.

Isso corresponde ao que eu chamei de descoberta da Autonomia, da Liberdade.
E principalmente, do desaparecimento progressivo da Fragmentação da Consciência, onde a pessoa não é

mais identificada, simplesmente, à sua pequena pessoa.
Mas onde a pessoa vive uma identificação bem além da pessoa, já que ela se torna, naquele momento, capaz

de ser tanto a formiga, como o ser mais distante do planeta.
A relação, naquele momento, não conhece mais distância.

Ela não é mais uma relação distanciada ou separada, mas ela se estabelece em um processo de Fusão e de
Liberdade, bem específico, exprimindo-se através da Alegria, e, sobretudo, da Vibração percebida, real e

concretamente, no nível da zona torácica.

***

Naquele momento, uma série de elementos vai aparecer, mas eu deixarei o Arcanjo ANAEL, depois de mim,
expressar-se sobre as testemunhas e os sinais referentes à Presença de CRISTO e o Amor CRISTO (*).

O Amor CRISTO jamais pode se extinguir, uma vez que ele nasceu.
A experiência, mesmo instantânea e temporária, vai refletir-se por uma lembrança, que não é mais uma

lembrança nem uma memória, mas um estado permanente, que vivifica, permanentemente, o Ser.



Que elimina qualquer distância, que elimina a separação e coloca o Ser em Fusão com o conjunto do Universo.
O ‘ponto de vista’ da Consciência não é então mais limitado ao pequeno Eu, mas se inscreve no Si, e não é

mais Fragmentado, e não é mais dependente de uma localização, no tempo ou no espaço, nesse corpo.
Tudo é vivenciado com a mesma intensidade, com o mesmo Amor, sem qualquer distinção, ligada à carne,

ligada ao amor humano.
Será que isto quer dizer que o amor humano, do ser amado, do sujeito ou do objeto vai desaparecer?

Não.
Mas, aí também, a relação vive uma Transcendência porque não pode existir a menor diferença, do Amor

possuído e, sobretudo, Vibrado, já que este Amor se vive no Si e não é mais levado, realmente, ao exterior.
Esta é a diferença.

Naquele momento, quando o seu olhar ou a sua Atenção se voltar para o ser amado, a Vibração que é emitida
pelo seu Coração é a mesma de quando vocês voltam o seu olhar e vocês levam a sua Atenção para uma

árvore.
Não existe qualquer diferença de Amor, não existe mais qualquer valorização do Amor, porque tudo se inscreve

em meio ao mesmo Amor Vibral.
No nível, é claro, em que vocês já experimentaram, nos diferentes estados de ativação do chakra do Coração e

da Coroa Radiante do Coração.

***

O Amor se situa neste nível.
Ele não é acompanhado de qualquer emoção.

Ele não é acompanhado de qualquer movimento.
E, sobretudo, de qualquer solicitação, porque o Amor é vivenciado no Interior do Coração, e não mais em uma

projeção, ou no fato de colocar a Consciência sobre um objeto amado no exterior de si, ou em um sujeito
amado, ou em um ser amado, no exterior.

Finalmente, o Amor CRISTO é, acima de tudo, o reconhecimento do Si como entidade Crística, manifestando a
sua própria Presença a ele mesmo.

Como disse o Arcanjo URIEL, naquele momento, vocês se estabelecem na Presença.
Uma série de marcadores torna-se evidente para a Consciência, fazendo-os descobrir um aspecto totalmente
desconhecido do que podia se manifestar ou ser Criado, mesmo na relação humana de Amor a mais idílica ou

a mais romântica.

***

Há então uma revolução e uma mudança de paradigma total durante a passagem do amor humano ao Amor
CRISTO.

O Amor CRISTO Liberta.
Ele não vai buscar aprisionar o que quer que seja, porque, justamente, o Amor CRISTO é Livre.

E ele aceita a Liberdade do sujeito, do objeto ou do ser amado.
Ele não faz diferença e não necessita de qualquer apropriação.

Ele se basta a ele mesmo, como Amor vivenciado no Coração.
Ele não precisa do objeto, porque o objeto já está no Si.

Naquele momento, existe um processo de Reunificação da Consciência, denominado Consciência da Unidade,
fazendo com que o ser humano, pouco a pouco ou brutalmente, tome Consciência de que o conjunto do

Universo está nele.
E de que tudo o que é vivenciado e visto no exterior, ou percebido no exterior, é apenas uma projeção das

suas próprias privações.
Então, naquele momento, o ser vai exprimir, vai manifestar, o fato de estar completo e Unificado.
O Amor CRISTO não é outro senão a Completitude e a Unificação, na Verdade da Luz Branca.

Somente a Luz Branca é capaz de conferir este estado de Paz, de serenidade, este estado de certeza Interior
não dependendo de qualquer circunstância exterior.

O Amor CRISTO jamais pode ter medo.
Mesmo se ele desaparecer, apenas por um instante, ele já foi vivido, e o que foi vivido está inscrito na

Eternidade e jamais pode desaparecer completamente.
Naturalmente, existem flutuações deste Amor CRISTO, podendo ser, de algum modo, modificado, de maneira

temporária, pelos afetos e pelos traumas, ou pelos sofrimentos da vida comum, em meio ao amor humano.

***



Dessa maneira, então, tudo opõe o amor humano ao Amor CRISTO.
Isso não quer dizer, tampouco, até agora, que é preciso se separar do amor humano para viver apenas o Amor

CRISTO.
Se não, isso seria, novamente, um confinamento em uma consciência Ilusória, denominada Luciferiana.

Um confinamento de natureza, não mais cardíaca, mas sim egotista, correspondendo então a um confinamento
na Ilusão da Luz.

A diferença é essencial, porque ela vai conferir àquele que vive realmente o Amor CRISTO, a capacidade para
amar, em Si, não mais para se apropriar, mas porque, realmente, a Consciência compreende e vive a

experiência de que tudo está em Si.
Não há mais necessidade de projetar o que quer que seja no exterior.

A Completitude se estabelece por ela mesma, pela Presença de CRISTO em Si.

***

Esses poucos elementos são, sobretudo, destinados a fazê-los aproximar uma compreensão, última e íntima,
do amor humano em relação ao Amor CRISTO.

Evidentemente, e ainda uma vez, não é questão de rejeitar o amor humano, mas de viver o Amor CRISTO.
E naquele momento, vocês irão constatar que o amor humano vai se tornar, na totalidade, transformado pela

Luz CRISTO e pela Vibração CRISTO.

Permitindo-lhes libertá-los e libertar o outro de uma relação que podia ser, até agora, baseada no medo, na
falta, na carne, ou em uma necessidade qualquer (seja sexual, afetiva ou sensual).

Descobrir o Amor CRISTO é viver a Plenitude.
É viver a ausência dos tormentos da privação.

É viver enfim a Paz.
É viver enfim a Completitude.

É viver, enfim, a certeza do estabelecimento do Coração.

***

Tudo isso é realizado pelo desdobramento de uma série de novas frequências.
Isso lhes foi explicado longamente, desde vários anos.

Eu não voltarei nisso, mas saibam, simplesmente, que podemos dizer que o fundamento do amor, na
personalidade está, obviamente, no primeiro chakra.

Apoiado no sangue, apoiado na sexualidade, apoiado na sedução, apoiado na apropriação, apoiado na
identificação.

O Amor CRISTO se estabelece, ele, exclusivamente no Coração.
E a sua Fundação, é claro, é a Porta Estreita, denominado Ponto OD.

Esta Fundação é a Fundação do Amor permitindo estabelecer a Vida, não mais no corpo de personalidade,
mas no Corpo do Amor ou Corpo de Estado de Ser.

O amor da personalidade será sempre apoiado em certa forma de opacidade, porque mesmo na relação a
mais autêntica, há sempre zonas de Sombra.

Não zonas de Sombra desejando ser escondidas de um ou de outro dos personagens, mas ela é parte
integrante da história, ligada ao que foi vivenciado pela pessoa desde o seu nascimento, nesta encarnação

(sem mesmo falar do seu karma, sem mesmo falar de feridas mais antigas, ou de feridas mais arquetípicas).
Ao passo que o Amor CRISTO toma sua Fundação na Porta Estreita.

 O Amor CRISTO não toma mais nascimento e não se apoia mais, de certa maneira, em qualquer falta, em
qualquer desejo ligado aos chakras denominados Muladhara chakra, Swadhistana chakra e Manipura chakra

(ndr: 1º, 2º e 3º chakras).
As Fundações de Anahata (ndr: chakra do Coração) são o Ponto OD.

É então a Porta Estreita, é o momento em que a personalidade não tem mais necessidade de reivindicar seja o
que for, mesmo em meio ao amor humano.

***

Então, é claro, a época que vocês vivem ajusta-se pelo desdobramento da Luz CRISTO, realizada por
METATRON.

É o que está prestes, exatamente, a chegar a vocês.
Está prestes, exatamente, a invadir a sua Consciência, cada um ao seu ritmo.

Permitindo-lhes experimentar, em um primeiro momento, e viver este Amor CRISTO, bem além do amor



humano, sem, no entanto, renunciar ao amor humano, mas Transcendê-lo, por completo, iluminando-o, de
algum modo.

Naquele momento, as zonas opacas, ligadas ao nível da personalidade, tornam-se zonas de Transparência
total.

Na realidade, o Amor da Unidade não pode existir em meio a qualquer opacidade, mas apenas pode se tornar
inteiramente irradiante quando existe a Transparência total.

Apreendam-se bem de que a Transparência de que eu falo não é absolutamente uma transparência de ideias,
uma transparência de palavras, uma transparência de intenção.

Mas, sim, a Transparência do próprio Coração, que vai permitir estabelecer uma relação, devido mesmo à
Transparência onde nada pode ser parado, onde nada pode ser bloqueado, onde nada pode ser apropriado.

O amor humano é, efetivamente, e em última análise, uma forma de apropriação.
O Amor CRISTO é, em última análise, uma restituição.

Aí está a diferença do sentido do Amor.

O amor humano é então uma projeção para o exterior, do objeto do seu desejo ou do seu amor.
O Amor CRISTO é então uma ausência total de projeção já que naquele momento a Consciência vive que ela é

completa, ela sozinha, mas que “ela, sozinha” está contida no conjunto dos Universos, dos Mundos e das
Criações, dos sujeitos, dos objetos e dos seres amados ou não amados.

***

Esta revolução da Consciência é verdadeiramente a Passagem da Porta Estreita.
Esta Passagem da Porta Estreita, uma vez que os tormentos de Lúcifer e de Áriman forem transcendidos,

permite não mais viver o medo da falta, permite não mais viver a menor projeção em um futuro.
Mas permite e estabiliza o Ser na sua Consciência do Instante Presente.

O Amor apenas pode existir no Presente.
O Amor CRISTO não pode existir em qualquer projeção em um futuro, e ainda menos no peso de um passado.

Aliás, o Amor CRISTO apenas pode estar presente se vocês mesmos estiverem instalados no Presente, ou
seja, na Sua Presença e na Vibração.

Assim, tornar-se-á cada vez mais fácil compreender e experimentar, e viver, a diferença fundamental existente
entre o amor humano e o Amor CRISTO.

Isso está diretamente conectado com a chegada da Luz Branca, inteiramente, neste mundo.
Refletindo-se, aí também, além do que eu acabo de exprimir em relação à Consciência, pelos sinais, pelas

testemunhas (pelos sintomas, se vocês preferirem) extremamente precisos, que lhes serão revelados
posteriormente, logo mais, pelo Arcanjo ANAEL.

***

Eis as generalidades que eu tinha para expressar.
Isso corresponde, é claro, vocês compreenderam, muito exatamente, às Trilhas correspondentes ao que é

denominado de OD a ICI, e de KI-RIS-TI a CLAREZA (ndr: ver o Protocolo “Reconstrução do Corpo de
Estado de Ser”) (**).

É o que faz a ligação, e o que Transcende, o que está situado no nível do Sacro, ou seja, no estágio
correspondendo, grosso modo, ao primeiro chakra, com o Coração.

De um lado, pela Porta Estreita, OD.
Do outro lado, pelo Ponto KI-RIS-TI, situado entre as omoplatas, e então no nível do local que encerra o que é

chamado de Chakra do Coração, na sua parte posterior.
E do outro lado, os Pontos CLAREZA e ICI, que correspondem, eles, a uma Transcendência do sacro, a uma

Transcendência do que vocês vão ver, que é denominado HIC (ICI) e REPULSÃO.
Isso será desenvolvido dentro de alguns dias.

Dessa maneira, então, vocês podem ver que através desta conexão que se estabelece no Interior do ser, entre
a zona torácica (OD e KI-RIS-TI) e a zona do sacro (CLAREZA e ICI (HIC)), vocês poderão, literalmente,

Transcender os afetos, Transcender as ligações do amor humano, em uma forma de Amor muito mais Livre e
muito mais ampla.
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Onde nunca, vocês terão jamais, jamais, sede.

***

O Amor CRISTO vai preenchê-los.
Ele vai suprimir, em vocês, a privação.

Esta privação que foi iniciada pela falsificação de Áriman e de Lúcifer, tendo confinado vocês nessa privação,
naturalmente, fazendo-os chamar de amor esta dita privação.

Aí está toda a sutileza do amor humano, em seu desvio, de certo modo, mas também em sua nobreza.
Porque é através do amor humano que o ser humano vai (infelizmente, muitas vezes através dos sofrimentos e
das perdas, que eu mesmo vivenciei em minha vida, em minha última vida, extremamente intensos) resultar no

Amor CRISTO.
O sofrimento não é para se impor, longe disso, mas ele chega, um dia ou outro, no caminho.

Não há outras possibilidades além de viver esta Crucificação, a fim de penetrar, por completo, o Amor
CRISTO.

Mas retenham bem que isso não é vocês que desencadeiam, pela sua própria vontade, esta Crucificação, mas
que ela começa no nível, agora global, da humanidade, e coletivo, a fim de fazê-los penetrar, integralmente, na

Luz CRISTO.

***

Resta então assimilar, não tanto no nível mental, mas mais no nível Vibratório, o que eu disse.
As Trilhas estiveram aí para isso e elas estão aí para isso.

Isso faz parte dos últimos ensinamentos que nós lhes comunicamos.
Permitindo-lhes, aí também, desvencilharem-se, para ir ao essencial, ou seja, à Vibração CRISTO, ao Amor

CRISTO.
É este retorno que, hoje, está em operação.

E qualquer sofrimento podendo existir é apenas o reflexo, enfim, da sua dificuldade, mais ou menos intensa
(que nós todos vivenciamos), para se Abandonar ao CRISTO.

Mas se vocês derem um passo para Ele, Ele dará três para vocês.
Porque se vocês o acolherem, em Unidade e em Verdade, então, naquele momento, Ele irá preenchê-los e

satisfazê-los.
E isso não é exterior a vocês.

Isso não é um salvador exterior.
Mas, sim, um estado de Consciência Interior a manifestar, a concretizar, a Revelar e a desvendar, inteiramente.
Então, é-lhes preciso, sozinho, passar esta Porta Estreita da Crucificação, para Ressuscitar ao que vocês São,
em Verdade, bem além dos afetos, bem além das emoções, bem além das convenções deste mundo, para

penetrar o Seu Reino, que não é deste mundo, como Ele lhes disse.
Cabe a vocês descobrirem, cabe a vocês experimentarem.

Porque neste nível, jamais existirá qualquer palavra capaz de fazê-los aderir.
Porque não é questão de aderir, mas sim de viver, em Verdade, isso, pela Vibração.

***

O Amor CRISTO é uma Luz: a Luz Branca.
O Amor CRISTO é uma Vibração: o Fogo do Coração e o Fogo do Espírito, pondo fim ao fogo das paixões, ao

fogo das pulsões da alma e do corpo (chamado de fogo elétrico).
A Transcendência do fogo do ego (assim é o seu outro nome) permite-lhes viver, na totalidade, o Fogo do

Espírito.
Mas esses dois fogos não podem coexistir.

O fogo do ego é o que os conduz a mais desejos, a mais paixões, a mais necessidades.
O Fogo do Espírito, através de CRISTO, é o que os leva a uma Completitude, a uma ausência de

necessidades, a uma ausência de desejos.
É o que sempre exprimiu os místicos, em todas as tradições.

Hoje, vocês irão reencontrar, e viver, o místico.
O místico vem a vocês, para vocês saírem das Ilusões, se tal for o seu Abandono.

***



Estão aí alguns elementos que eu queria dar a vocês.
Se existirem, meus Irmãos e minhas Irmãs, perguntas em relação a isso, então eu quero bem completar o que

eu disse, e eu os escuto com grande prazer.

Compreendam bem, enquanto vocês pensam, que vocês não têm que se privar de um amor humano, do ser
querido, do objeto ou do sujeito porque qualquer privação os afasta ainda mais do Amor CRISTO.

Mas é bem de uma Transcendência que se trata, e não de uma eliminação ou de uma erradicação.
Isso significa modificar as regras e os contextos do Amor, e viver a ‘experiência’.

Mas não é jamais renunciar (exceto, não ao amor, mas renunciar a certas formas de posse) que lhes permite
encontrar o Amor CRISTO.

Nunca foi lhes pedido para renunciar ao que quer que seja.
Porque a renúncia, introduzida na personalidade, pela personalidade, será sempre uma violência feita à alma,

que jamais permitirá encontrar o Espírito.
Mas é bem a Transcendência do Espírito que se encontra, que permite superar e Transcender, pela própria

Luz e sua Inteligência, a maior parte dos apegos, quaisquer que sejam.

***

Pergunta: isso significa que não haveria mais trocas de carinho no corpo, ou este espaço corporal é
Transcendido pela Vibração?

Querida Irmã, a questão não se coloca.
O carinho, lógico e humano, mesmo no respeito a cada um, significa, é claro, uma necessidade.

Assim como existe uma necessidade de ser massageado, assim como existe uma necessidade de comer.
Isso faz parte das necessidades ditas fisiológicas, isso já foi desenvolvido.

Mas vocês irão constatar por vocês mesmos que, quando o Amor CRISTO invade vocês, todas essas
necessidades tendem a atenuar-se, ou até mesmo a desaparecer.

Isso não é uma vontade da personalidade, mas, sim, uma Transcendência.
Vocês não têm que manifestar, pela sua vontade, para suprimir, de algum modo, uma necessidade, qualquer

que seja.
Porque isso seria um erro fundamental.

É a Inteligência da Luz, em meio à Luz CRISTO, ao Amor CRISTO, que vai Transmutar, e Transcender, certas
formas de necessidade que não são as mesmas para cada um.

Não há nada a renegar no Amor CRISTO, há mesmo que integrar, porque tudo está integrado.

***

Pergunta: poderia nos dar um exemplo de Transcendência do amor humano?

A Transcendência do amor humano, em geral, vai aparecer, simplesmente, de um processo de personalização.
O que é o processo de personalização?

Isto é, é evidente que vocês compreendem que o tipo de amor e a manifestação do amor que vocês têm, por
um filho, pelo cônjuge, e por um objeto, não se exprimem da mesma maneira.

Há então um processo de personalização.
No Amor CRISTO, não pode existir personalização.

O mesmo Amor se exprime para o conjunto da Criação.

Porque ele vivenciou, naquele momento (bem além de um mecanismo intelectual, mas realmente na vivência
da Consciência), que não existe separação entre o cortador de grama, e o ser amado, e vocês.

É isso, que vocês são chamados a viver e a descobrir, nisso que vem a vocês.
Porque, em última análise, é sempre a personalidade e o ego que buscam construir (pelos medos e os vazios)

um desejo bem lógico porque inscrito, efetivamente, dentro da célula e do cérebro humano, e nas
precipitações que eu qualificaria de Arimânicas e Luciferianas: esse desejo compulsivo do ser humano de

amar algo exterior a ele e de maneira pessoal.
O amor humano é então uma personalização.

A Transcendência do amor humano, que leva ao Amor CRISTO, é uma despersonalização.
Do SI como do outro.
Do Si como do sujeito.
Do Si como do objeto



***

Pergunta: por que esses estados de despersonalização não duram quando os vivemos?

Isso foi expresso em várias ocasiões.
O mecanismo de instalação da Consciência CRISTO está tão afastado, no Plano Vibratório, da consciência da

personalidade, que o fogo do ego é substituído, progressivamente, pelo Fogo do Espírito.
Alguma coisa deve se extinguir, quando outra coisa se apresenta.

Esse processo se faz por etapas.
Isso lhes foi explicado longamente.

É muito raro que esse processo, mesmo inicial, que penetra o conjunto da Consciência, possa estabelecer-se,
finalmente, na totalidade, nos primeiros instantes.

E isso, ainda mais quando vocês têm idade avançada, nesta encarnação.
Se vocês olharem a história de alguns místicos, vocês irão se aperceber de que eles vivenciaram sua

Revelação da Unidade e o acesso à Consciência CRISTO, geralmente, muito jovens.
Porque naquele momento, os quadros, os diferentes quadros da personalidade, não estão solidificados (tão

construídos, se vocês preferirem) como aqueles que estão estabelecidos na maturidade.
É nesse sentido que nós sempre lhes dissemos, uns e outros, para nunca se preocuparem com as crianças.

Porque não tendo a estruturação mental necessária, para eles, o processo da Consciência Crística é, de algum
modo, inata e natural.

O que não é o caso quando o fogo do ego está desenvolvido.
O fogo do ego desenvolve-se em duas etapas: o primeiro estágio (que é um estado Arimânico) aparece aos 7

anos: é a constituição do que é chamado de Corpo Etéreo.
E depois, em um segundo estágio, aos 14 anos, com a constituição do Corpo Astral que é totalmente trancado,

aos 21 anos, com a constituição do Corpo Mental.
Antes dos 21 anos, é muito mais fácil, hoje como antes, viver a Consciência CRISTO, do que além desta

idade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta benevolente e pela nossa conversa.
Eu lhes dou a Paz da Luz, todo o meu Amor, e eu lhes digo certamente até muito em breve para outra

conversação, com o Amor e pelo Amor.
Até breve.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (06.08.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/anael-6-de-agosto-de-2011.html

*

(**) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-cor...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1136

06 de agosto de 2011
(Publicado em 08 de agosto de 2011)

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

************
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~ A VIDA DA PERSONALIDADE ~

Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs humanos nesta Dimensão, eu vou continuar, se vocês bem o desejarem e se vocês me
acolherem, as minhas exposições referentes, na realidade, ao período que está agora plenamente aberto a

vocês.
Após já ter expressado uma série de elementos, desde vários meses, nós iremos agora falar de outros

elementos.
Esses elementos estão diretamente ligados à época específica que vocês vivem e que foi impulsionada, eu

diria, pelo Arcanjo METATRON, ontem.
O que eu direi será então muito mais fácil de aplicar, na sua personalidade, do que antes, pelas circunstâncias

particulares, fora do comum, que vocês são levados a viver, doravante.
A personalidade do ser humano é feita de modo que, enquanto ela se sente em segurança em um contexto

que ela própria estabeleceu, ela evolui em meio a uma série de certezas, uma série de contextos, de rigores,
de leis, que lhe permitem se sentir em equilíbrio.

É completamente diferente das próprias circunstâncias do ambiente que vocês são levados a viver, agora,
e que vão levar esta personalidade a se colocar uma série de perguntas.

Então, nós iremos tentar iluminar os movimentos da personalidade através de alguns princípios que lhes foram
dados e que vocês puderam constatar, por si mesmos, no nível da Consciência, pelas Vibrações

correspondendo a um conjunto de elementos que lhes foram fornecidos.

***

Primeiramente, a personalidade é diretamente oriunda do confinamento do que é chamado de ego, em um
princípio denominado Bem e Mal: o princípio da Ilusão Luciferiana.

 Em seguida, um Eixo normal da evolução espiritual (embora a palavra seja mal escolhida), o princípio da
espiritualidade, o princípio do Espírito livre, ocorrendo segundo um Eixo comum a todas as Dimensões, que é

denominado ALFA e ÔMEGA, que permite (sobre todas as Dimensões existentes e todos os Mundos podendo
ser criados ou a criar ou futuros ou a vir) existir segundo uma forma de filiação.

Isso faz com que, jamais, a menor parcela da criação em experimentação possa ser cortada (separada, se
vocês preferirem) deste impulso inicial da Luz Vibral, da Fonte, assim como ela é nomeada.

***

IRMÃO K - 8 de agosto de 2011
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A falsificação deste Eixo (denominado ATRAÇÃO / VISÃO) conduziu e favoreceu, de algum modo, o
confinamento no ego, na personalidade, de uma série de elementos que eu dei, chamados de ‘fogo do ego’

(fogo do desejo, Fohat), refletindo-se, na realidade, em um confinamento da alma na personalidade, onde a
alma não tem mais a possibilidade de retornar ao Espírito.

Exceto, é claro, para alguns seres que transcenderam a personalidade, em todos os tempos, tendo
conseguido encontrar, de qualquer forma, a filiação para se conectar, de novo, com este Eixo ALFA e ÔMEGA.

Eu não farei uma revisão do conjunto dos elementos que foram dados, em todas as tradições, permitindo
redirecionar este Eixo, da ATRAÇÃO/ VISÃO, no Eixo ALFA / ÔMEGA.

Alguns exercícios, denominados yoga, denominados ascetismos espirituais (no Ocidente), denominados
formas de dança (nos povos ditos nativos ou primitivos), foram apresentados para tentar, de alguma maneira,

restabelecer esta conexão.

***

Eu vou insistir, sobretudo, em certos aspectos da personalidade, ainda presentes de maneira geral na
humanidade, mas que, hoje, vão se encontrar modificados.

E o fato de estar modificado (que corresponde ao que SRI AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’
e que começa a partir de hoje, neste dia específico do seu calendário) vai implicar, é claro, em uma série de

reações, no ser humano.
Tudo o que foi transmitido para vocês, foi enfatizado nesta noção de confinamento, nesta partição da

Consciência e no fato de se recentrar, de algum modo, em meio aos 4 Pilares que são a Intenção, a Atenção, a
Ética e a Integridade.

O fato de viver no Aqui e no Presente (HIC e NUNC ou AQUI e AGORA) foi o meio de permitir-lhes
aproximarem-se, mais precisamente, desta Porta Estreita, desta Dimensão da Luz, desta Consciência

profundamente diferente da consciência da personalidade.

***

Hoje, mais do que nunca, e no tempo que lhes resta a transcorrer, vocês irão se encontrar, naturalmente, uns e
outros, frente a algumas problemáticas.

Estas problemáticas pedindo de vocês, não reações, mas, bem mais, um estado de Alinhamento ainda mais
ajustado, ainda mais perto deste Eixo central, ainda mais perto do que eu chamaria de Amor.

O Bem e o Mal não são o Amor.
O Bem e o Mal são apenas ações/reações levadas em meio ao confinamento.

Então, é claro, poderíamos dizer (e, por exemplo, no Ocidente) que os seres cultivaram o Bem ao extremo.
Este Bem, na realidade, não foi o que foi cultivado.

O que foi cultivado foi, antes de tudo e em primeiro lugar, a qualidade do Amor, no
sentido Crístico, que foi capaz de ser desenvolvido: a qualidade do Si, diríamos nós, no

Oriente.
Os místicos, quaisquer que sejam, no Ocidente, qualquer que seja o seu ponto de

partida cultural, mesmo nas sociedades seculares (se, por exemplo, eu tomar místicos
nos países nórdicos, como Swedenborg), não aderiram, eu diria, a outra coisa senão à

Luz Una, à Luz Vibral, quaisquer que sejam os nomes que lhes dermos.

***

Em meio à Luz Vibral e em meio à Unidade, a problemática do Bem e do Mal não se coloca.
Não há julgamento de valor, em relação a isso, já que a Luz é Inteligente, já que os seres que realizam o Si (ou

a Dimensão Crística) estão bem além desta dicotomia Bem/Mal e a sua Presença, sequer, poderia ser
denominada uma ação de Bem, muito além da oposição Bem/Mal.

Dessa maneira, então, as leis morais, sociais, humanas, afetivas, criadas nesta Dimensão, não são as leis
do Universo.

Isso, eu espero que vocês tenham aceitado e colocado, em alguma parte, na sua Consciência.
O que evolui, neste mundo, não é o que evolui nos Mundos Unificados, Livres, não repartidos,

desfragmentados, denominados Mundos Unificados.
É preciso compreender que a conexão ALFA-ÔMEGA, a conexão à Fonte, é o elemento unificador e

fundamental que vai permitir à Consciência revelar-se, na Luz, nesta Dimensão.
Que isso seja denominado CRISTO, que isso seja denominado o Si, que isso seja denominado Maha
Samadhi, independentemente dos nomes que possam ser colados e abraçados a esta noção, o mais

http://api.ning.com/files/aSRPr5xV5Nah8JiNvNeF0brsBKXCqbWL5jOGaPFXcYlDspc3AnLEEqfVgHftVVW0P90ZOos-ykbDzS1Fvch8rDpIrWuLhf9-/EmanuelSwedenborg1.PNG


importante é, evidentemente, buscar o Reino dos Céus, realizar o Reino dos Céus e, evidentemente, toda a
vida da personalidade vai então estar, de alguma maneira, submissa à Luz e, obviamente, manifestar as

virtudes mais absolutas do Bem.
Mas não do Bem em uma oposição Bem/Mal, o que é profundamente diferente.

***

A personalidade, ela, vai sempre buscar o seu bem.
Mas o seu bem não é o Bem.

O bem de si não é o bem do outro.
Enquanto que em meio ao Eixo retificado e redirecionado, o Bem é uma virtude arquetípica, não tendo mais

oposição possível, nem se opondo ao Mal porque há uma forma de transcendência do Bem.
Aliás, isso foi denominado, eu lembro a vocês, Atração, Repulsão, ao invés de Bem e Mal.

Este princípio de Atração e Repulsão foi, então, durante certo tempo e é ainda, no nível da personalidade, a
série de elementos que controlam, através desse julgamento de valor Bem/Mal ou Atração/Repulsão, o

conjunto desses dois valores que estão ligados à personalidade, como nós vimos, que estão ligados ao Eixo
ATRAÇÃO - VISÃO (chamado de Áriman ou Lúcifer), no ser humano.

Áriman e Lúcifer são forças que podemos qualificar de Precipitação ou de Etereação, mas que não são forças
de transmutação e de transformação da matéria.

De fato, Áriman, de um lado, vai levá-los a mais fossilização, a mais afastamento do que poderíamos nomear
então, se vocês bem quiserem, o Bem arquetípico ou o Bem essencial, ligado ao Amor, vocês

compreenderam, isso está além da atração humana, eu expliquei há dois dias.
O Amor, no sentido espiritual, no sentido mais nobre, está ligado à Vibração do ponto ER, ou seja, à

capacidade para irradiar a Fonte, sob a condição, é claro, de ter conectado, reconhecido, esta Fonte, o que,
obviamente, não pode perceber de forma alguma a personalidade.

A personalidade está submetida a alguns elementos ligados, como eu lhes disse, ao medo, ligados
ao desejo e ligados a todas as faltas que são expressas.

***

Todas as faltas expressas resultam, na realidade, apenas de uma falta e de uma só, que é a falta de conexão
com a Fonte, a falta do impulso ligado à Fonte, ou seja, do Espírito.

Houve, como eu já disse (e como vários Anciãos o disseram), um confinamento no Bem e Mal, um
confinamento na alma e na personalidade, tendo privado a Vida e a Consciência do impulso do ponto ER, isto

é, do impulso dessa Irradiação da Fonte que faz com que a Alegria possa se instalar.
Então, o ser humano, no que foi chamado, por abuso de linguagem, de Queda (que nada tem a ver com uma
queda, que é mais uma Precipitação nos mundos densos, privando-os do acesso ao Eixo AL-OD), criou, de

alguma maneira, um vazio.
Este vazio é muito exatamente, como eu disse, o que se manifesta em todas as ações do ser humano na

personalidade.
Este vazio se refletindo também pelas necessidades, refletindo-se também pelos sentimentos de

incompletude, tanto em uma relação afetiva como em uma relação profissional: tudo o que faz o conjunto das
atrações, neste mundo.

***

A partir do momento em que a conexão com a Fonte aconteceu, a Luz pôde se revelar, culminando, de algum
modo, na concretização das cinco novas frequências Vibratórias (eu não voltarei sobre isso), mas permitindo à

Consciência, pouco a pouco, sair do seu confinamento e da sua partição.
A personalidade é sempre marcante.

Qualquer que seja esta personalidade, ela será onipresente até o final desta Dimensão.
É impossível fazer desaparecer uma personalidade enquanto ela estiver presente nesta Dimensão, senão o

próprio corpo desaparece, inteiramente.
O que quer dizer que mesmo as Consciências que realizaram, integralmente, o Maha Samadhi, qualquer que
seja a época, qualquer que seja a cultura, sempre guardaram personalidades bem integradas, mas a grande

diferença é que não era mais a personalidade que dirigia a Vida, mas sim a Fonte (ou a Luz, se vocês
preferirem).

***



A primeira coisa a compreender e a superar, em meio à personalidade, é que o conjunto da personalidade é,
então, marcado pela privação, marcado pelo vazio, marcado pelo medo e marcado por

esta inexorabilidade do Bem e do Mal.
Uma vez que o conjunto das ações levadas pelo indivíduo na encarnação é sempre em função, é claro, do seu

próprio referencial de Bem e de Mal.
Muitas vezes, esse bem e esse mal se aplicam apenas a ele mesmo ou em um contexto restrito, denominado

família ou círculo próximo, evoluindo nas relações estabelecidas por esta pessoa.
Deste modo, é claro, vários ensinamentos ditos espirituais, religiosos, insistiram nesta necessidade de ‘fazer o

Bem’ para responder ao Mal.
Ninguém, obviamente, se colocando a questão de: qual a origem fundamental desse Mal?

É muito fácil responder que o Mal está inscrito na natureza humana.
É muito fácil dizer que o Mal faz parte dos modelos de vida. 

E ele faz parte como modelos de vida que ali são diretamente observáveis porque deixa-se ver, neste mundo,
deixa-se compreender, neste mundo, mas absolutamente não no que pode existir além deste mundo, ou seja,

desta Dimensão, onde predomina a ação/reação.
A lei da Graça, até o impulso inicial Crístico, jamais foi conhecida sobre esta Terra, desde o início da

falsificação.
Então, evidentemente, o ser humano, fechado em suas concepções, em suas ideias, em suas percepções e
mesmo em seus próprios conhecimentos, do que ele pode conceber muito logicamente neste mundo (já que

não tem acesso, de maneira alguma, ao que se situa nas Dimensões mais altas), vai então estabelecer, ele
também, por sua vez, regras, leis, cada vez mais esclerosantes e confinantes.

***

A Atração, na direção deste Eixo alterado ATRAÇÃO–VISÃO, vai levá-los, como eu mostrei (e como as trilhas
existentes no seu corpo lhes mostraram), a ter um mecanismo de necessidade de apropriação, de

aprofundamento e de especificação referentes às leis, tanto da matéria como do psíquico.
E eu entendo por aí, não o espiritual, mas os mecanismos mentais ou ainda os mecanismos emocionais do

ser humano.
Desde o início deste século, pode-se dizer que a humanidade progrediu em vários pontos, referentes ao
mesmo tempo à materialidade da vida, ao mesmo tempo ao conhecimento da alma e ao conhecimento do

psíquico.
Mas ela não conheceu estritamente nada da esfera do Espírito, já que o Espírito lhes foi ocultado.

É preciso, portanto, dar-se conta desta evidência.
Vocês não podem sair do confinamento do Bem e do Mal e da Atração/Visão enquanto vocês não tiverem o

conhecimento do Espírito.
Este conhecimento do Espírito é a descida do Espírito Crístico, da Luz do Si, da Luz Vibral que, desde, como
vocês sabem, algum tempo, agora, revelou-se por fases sucessivas nesta Dimensão, tornando-lhes, de algum

modo, a tarefa mais fácil, tendo permitido redirecionar, inverter, retornar e preparar uma espécie
de metamorfose final, denominada, justificadamente, a passagem da lagarta para borboleta.

***

A lagarta não conhece absolutamente a vida da borboleta.
E, no então, no programa da lagarta, está inscrito na borboleta.

Não pode ser de outra forma.
Se não, vocês permaneceriam, infinitamente, lagarta.

Portanto, o acesso à liberdade foi programado, foi preparado, desde muitíssimo tempo.
Ainda é preciso que este acesso à liberdade seja reconhecido como tal.

Ora, o problema da Atração e da Visão é produzir, em meio à consciência humana, algo muito particular que vai
dar diretamente neste Eixo de falsificação (de oposição do Bem e do Mal), que vai privar, permanentemente, o
ser humano, da conexão com a Fonte, ou seja, com o Eixo AL-OD e com o ponto ER que está, naturalmente,

no meio.
Isso resulta de uma única coisa e esse mecanismo é perfeitamente conhecido no que é chamado de

psicologia, mas que pode ser aplicado em todos os mecanismos da vida confinada: esse mecanismo é
denominado ‘projeção’.

A Atração e a Visão os mantêm, efetivamente, nos fenômenos de projeção que se desenrolam tanto no
passado como no futuro, mas deste mundo.

E absolutamente não em um passado ou em um futuro que vocês não conhecem, em Dimensões temporais
muito mais leves e muito mais etéreas, eu diria, do que aquelas que nós percorremos quando estamos

encarnados.



***

Este princípio de projeção é, de alguma maneira, uma projeção, acima de tudo, da Consciência.
Esta projeção da Consciência, no exterior de si, é um conhecimento de tipo Luciferiano, porque ela os leva a

exteriorizar alguma coisa que, normalmente, faz parte de vocês mesmos.
Na realidade, a palavra conhecimento significando ‘nascer com’, vocês imaginam bem que não há qualquer

razão de buscar no exterior algo com o qual vocês nasceram, no Interior de vocês.
Deste modo, portanto, a projeção da Consciência vai refletir-se nos diferentes setores da existência do ser

humano, desde os planos densos, do conhecimento do átomo, da tecnologia e, particularmente, da tecnologia
binária, desenvolvida desde uns cinquenta anos, que, evidentemente, através da própria encarnação do

princípio desta dualidade, traduziu-se pelo que vocês chamam de computadores, que os afastam ainda mais
da Unidade que, ela, não pode ser dual, mas é, por Essência, Trina, isto é, Tri-Unidade.

Faltando efetivamente a Dimensão do Espírito, dentro dos computadores.
E faltando a Dimensão do Espírito, dentro do Homem.

Faltando a Dimensão do Espírito nos mecanismos de funcionamento da totalidade das esferas do ser humano.
Vocês irão encontrar esse princípio de dualidade e de separação em absolutamente tudo, tanto nas leis

sociais como nas leis morais, como no conjunto de tudo o que pôde ser chamado de vida.

***

A vida que vocês vivem não é a Vida.
Evidentemente, é nesta vida que não é a Vida, que vocês devem encontrar e viver a verdadeira Vida.

É por isso que viver a verdadeira Vida consiste em manifestar o Amor e amar a Vida, em todos os seus
componentes, mesmo alterados e falsificados.

Mas vocês não podem, vocês hão de convir, aceitar amar algo que vocês não amam.
Do mesmo modo que, quando Cristo lhes dizia para amar os seus inimigos como a si mesmos, é,

efetivamente, extremamente difícil de conceber, para um espírito na dualidade, amar, por exemplo, o assassino
do seu filho ou do seu cônjuge.

Porque, obviamente, isso é considerado como exterior.
Vejam agora o ponto de vista que lhes será preciso desenvolver, porque este vai se impor a vocês.

Tudo vai ser em função da sua capacidade para aceitá-lo e para deixá-lo desabrochar em vocês.
Se eu lhes disser que o assassino faz parte de vocês, se eu lhes disser que o mais ignóbil dos algozes que

vocês observam do exterior está inscrito em vocês, isso é a estrita Verdade, na Unidade.
O que quer dizer (e o corolário é o seguinte) que no nível da sua própria vida humana, no seu círculo pessoal,

enquanto existir alguma coisa, um objeto, enquanto existir uma consciência, qualquer que seja, que vocês
rejeitam no exterior de vocês, mesmo se ela vier agredi-los, vocês não podem pretender estar na Unidade.

Então, vocês irão alegar que a Unidade não é deste mundo para justificar, de algum modo, a sua rejeição ou a
sua capacidade para analisar uma projeção como exterior a vocês e não pertencendo ao seu campo de

coerência ou ao seu campo de Consciência.
Assim nasceu a separação.

***

A Luz não pode rejeitar seja o que for.
A Luz apenas faz estabelecer-se e Ser.

Dessa maneira, então, se vocês estiverem na Unidade, resta-lhes estabelecerem-se e Ser.
Vocês não podem julgar o que quer que seja porque, se vocês julgarem algo, isso quer dizer que, o que vocês

estiverem julgando, lhes aparece ainda como uma projeção exterior.
O que eu digo não é absolutamente um jogo de palavras, mas é bem algo que vai se manifestar, na sua

consciência da personalidade, todo dia, doravante, um pouco mais.
Não se trata de ser simplesmente o observador das próprias coisas que vão contra à Unidade, em vocês,

sejam as suas emoções, seja o seu mental, seja uma série de regras que não haviam sido dadas a vocês até
ontem, no seu tempo terrestre.

É importante compreender e viver que o Eixo ATRAÇÃO-VISÃO é um Eixo que vai realçar, e para sempre,
a falta, o vazio, o medo e, sobretudo, a projeção.

A projeção, no plano espiritual, é conceber que tudo o que chega à sua vida apenas pode vir do exterior de
vocês.

Vocês sabem que em meio à Unidade existe uma Autonomia e uma Liberdade totais.
A Consciência não tem, de qualquer maneira, as mesmas regras e os mesmos funcionamentos que a



consciência da personalidade.
A Consciência Unitária irá se refletir por uma ausência de partição, por uma ausência de distância e, portanto,

por uma ausência de projeção.
Assim, então, mesmo o pior dos seus inimigos deve ser, de alguma forma e simbolicamente, absorvido e

ingerido, por vocês.
Naquele momento, é claro, acontecerá um mecanismo extremamente específico, em meio à Consciência,

fazendo-os Vibrar, cada vez mais e mais próximo da Dimensão do Si e do Maha Samadhi.
Enquanto vocês não forem capazes de se abandonar à Luz e, portanto, de cessar toda forma de projeção

exterior, vocês não podem realizar, por completo, o Si.
Então, é claro, viver o acesso ao Estado de Ser, viver o acesso ao Si, torna-se muito difícil pelo conjunto de

elementos projetados no exterior, através das regras sociais, morais, societárias, afetivas, que foram pouco a
pouco densificadas, materializadas, concretizadas e que são os obstáculos, como vocês sabem

pertinentemente, que os impedem de viver, com facilidade, a Unidade.

***

As circunstâncias da Terra, a partir de hoje, vão ser profundamente diferentes.
O conjunto dos elementos pertencentes a esta falsificação, o conjunto das regras relacionadas com o que tem

dominado este mundo, desde tanto tempo, vai tão simplesmente desaparecer, na totalidade.
Isso quer dizer que, se pudermos tomar esta imagem, é como se, de um dia para o outro, vocês descessem
de paraquedas do seu mundo tecnológico no meio de uma ilha deserta, onde, no entanto, vocês não teriam

nem muito calor e onde, no entanto, nada lhes faltaria de essencial.
O que significa dizer, como lhes disse o Anjo METATRON (e como isso foi anunciado por MIGUEL, já desde o

ano de 2009), que o período de desconstrução, de destruição, de dissolução, não irá fazê-los sofrer, muito
pelo contrário.

Porque, a partir do momento em que vocês soltarem essas projeções, vocês irão se encontrar, muito
simplesmente, frente a vocês mesmos e na sua humanidade.

Ou seja, naquele momento vocês não poderão mais projetar seja o que for.
A relação humana tornar-se-á, enfim, e real e concretamente, uma relação de Amor.

***

Muitas vezes foram observados fenômenos muito particulares em meio à Consciência humana.
A projeção, no ser humano, é às vezes algo muito devastador.

Ela permite estabelecer regras, e vocês as têm vivenciado.
Agora, existem também situações muito específicas onde o ser humano, vivendo uma situação de tortura, uma

situação de violência, qualquer que seja, se esta situação de violência ou de tortura persistir, o que vai
acontecer?

A projeção exterior vai ser obrigatoriamente interrompida.
E naquele momento, o que vocês irão observar?

Ou a pessoa escapa do mundo (por um suicídio ou pela morte), ou ela passa a amar aquele que a violentou.
Isso é um mecanismo extremamente específico que é, de algum modo, algo que vai fazê-los superar o Eixo

ATRAÇÃO-VISÃO.
Quando a projeção se torna insustentável, quando a projeção se torna impossível, porque os fatores de

projeção não existem mais, então, e somente naquele momento, o sofrimento pode ser tal que o ser humano
não tem alternativa senão se voltar para ele mesmo.

E voltando-se para ele mesmo, o que é que ele vai descobrir?
A sua humanidade.

Basta ver os povos que vivenciaram eventos traumatizantes, de natureza coletiva, que vocês chamem isso de
guerras, que vocês chamem isso de traumas extremamente brutais e importantes (onde, em todo caso, as

condições de vida habituais são suspensas), naquele momento, e somente naquele momento, o ser humano
pode cessar toda projeção porque não existe mais senão uma única escolha: a Relação.

E naquele momento, a relação não é mais estabelecida em uma projeção, em um julgamento de valor, pelo
Bem e o Mal, mas unicamente através da Relação.

Vocês têm um Arcanjo que é denominado Arcanjo da Relação e do Amor porque o Amor é Relação.
Ela não é ligação.

Mas o Amor, no sentido mais nobre, ou seja, o Amor CRISTO (e não o Amor humano), ele pode,
evidentemente, ser encontrado na humanidade, no ser humano, mas desvencilhado de todas as projeções que

fizeram este mundo.

***



Não tem que acusar a sociedade.
Não tem que acusar o vizinho.

Não tem que acusar seja o que for, já que vocês estão em uma fase de não acusação, de desvendamento e de
Revelação.

Quanto melhor vocês permanecerem alinhados, na Humildade e na Simplicidade, quanto melhor vocês
aceitarem, não sob forma de rendição, mas, bem mais, tendo a lucidez e a consciência do que isso significa,

melhor vocês irão viver esta época que se revela diante de vocês.
Vocês irão encontrar a Humanidade, o Amor, o Serviço, a tolerância e ajuda mútua.

É através dessas virtudes, extremamente simples, da personalidade (quando ela escapar ao princípio de
Projeção e de Atração, quando ela estiver submissa a um medo extremo, que SRI AUROBINDO chamou de

‘choque da humanidade’), que pode se manifestar, justamente, a Humanidade mais pura, conduzindo, por este
Amor humano, desta vez, ao Amor CRISTO.

Porque não é mais a personalidade que vai se projetar, mas o cerne íntimo do Ser que vai intervir, no Amor,
além mesmo de querer fazer o Bem.

***

Retenham que não é a vontade de fazer o Bem, nessas situações, que vai se expressar, mas, muito mais, o ser
humano no seu Amor mais autêntico.

E, naquele momento, é claro, a questão do Bem ou do Mal sequer irá mais se colocar, porque vocês terão
saído, inevitavelmente, do confinamento no Bem e no Mal.

Vocês irão viver, naquele momento (mesmo aqueles não tendo despertado alguma das Coroas Radiantes), a
necessidade absoluta de viver em meio à humanidade.

Então, naturalmente, a instalação de tudo isso não ocorre em 30 segundos, e vai se refletir em algumas
resistências.

Disso, também, foi amplamente falado.
Algumas formas de atração, de medos, vão se projetar, de algum modo, no exterior, para alguns seres humano
desejando encontrar a todo preço, eu diria, um guru exterior, seja um outro povo além do seu, seja uma outra

família além da sua, seja um outro próximo de vocês.
Mas, pouco a pouco, esse mecanismo de projeção será, de alguma maneira, totalmente diluído na Luz, porque

não haverá, realmente, absolutamente meios de fazer de outro modo.

***

Assim, então, essas situações de urgência, essas situações onde o conjunto de critérios de ‘vida harmoniosa’
desaparece, fazem com que o ser humano reencontre a sua dimensão autêntica, através do Etéreo e da

Integridade que são os únicos mecanismos podendo levar à abertura do Coração, integralmente.
Os processos chamados de Ascensão, que começam a se desenrolar agora e que vão se desenrolar, de

maneira cada vez mais nítida, para alguns povos, vão lhes parecer como, evidentemente, outra coisa do que
uma morte, outra coisa do que algo terrificante, mas, bem mais, o acesso à Verdade, pelo fato simplesmente

do acesso à humanidade.
As crianças serão, para vocês, naquele momento, guias especiais.

Não estando submetidas ao seu mental, não estando submetidas às forças etéreas estruturadas ou a emoções
de natureza duradoura, elas serão capazes de mostrar-lhes o caminho da Luz, da conduta correta, em meio ao

Eixo AL-OD.

***

É exatamente isso que está prestes a chegar, a partir de hoje, sobre a sua Terra e que vai, evidentemente, não
mais se manifestar apenas dentro de um grupo de indivíduos, de um país, mas no conjunto da humanidade.
É graças a isso e é nisso que não se deve julgar o que chega porque o desdobramento da Luz vai permitir,

justamente, encontrar a sua humanidade, bem além de todas as projeções mentais, morais, sociais, societárias,
que isolaram uns e outros e os confinaram.

Vocês vão sair do Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, ou seja, de tudo o que era do domínio da imagem, de tudo o que
era do domínio do artificial, seja uma tela de televisão, seja um monitor de computador como tela, como isso

foi dito, para a verdadeira Vida.
Vai, então, desaparecer o conjunto dos campos elétricos com base na alternância, com base no que é
chamado de circulação das correntes elétricas, que vai ser substituída pela circulação da Luz Vibral.

O que é profundamente diferente, mas, evidentemente, não permite retornar o que é chamado de tecnologia



moderna.
 Deste modo, então, o ser humano vai se redescobrir um pouco, como um povo nativo ou primitivo onde

somente vai existir a verdadeira Vida e eu digo bem a ‘verdadeira Vida’ porque, se mesmo no momento o
Ocidental não pode aceitar ou compreender, vocês irão compreender extremamente rápido que a verdadeira

Vida não é o que vocês vivenciaram até agora.
Mas que a verdadeira Vida se vive aqui, nesses tempos particulares desta Ascensão que, justamente, vão

permitir, após ver ancorada a Luz para muitos de vocês, manifestar aos seus Irmãos e às suas Irmãs e
manifestar, também, no interior dos seus Irmãos e das suas irmãs, uma aproximação da sua humanidade, uma
aproximação do seu Coração em uma Dimensão Vibral e não mais em projeções, não mais em um julgamento

de Bem e de Mal, mas, realmente, em uma vivência Vibratória do que é a humanidade.

***

É através disso, através do desdobramento da Luz final, que irá ocorrer o retorno do que é chamado de
Consciência CRISTO, na totalidade.

Naturalmente, é preciso aceitar para isso que a lagarta morra, inteiramente.
E aí eu não falo da lagarta, como ser humano, mas eu falo da lagarta da Consciência da humanidade, em meio

ao conjunto do que foi elevado e elaborado através da projeção do ser humano, através de um afastamento
das leis naturais, através de um afastamento total do Espírito, que vai enfim cessar.

Isso vai ser anunciado, é claro, pelo que vocês irão ver.
Vocês irão também percebê-lo no interior da sua Consciência.

Vocês irão, naturalmente, Vibrá-lo no Coração.
Vários seres humanos, que não sabem ainda o que é o Coração, vão descobrir que existem outras Dimensões

porque elas estão prestes, como vocês talvez já vejam isso, de se revelar no seu mundo.
Deste modo, então, parafraseando o que dizia nosso Comandante: o que a lagarta chama de morte, a

borboleta chama de nascimento.
A lagarta individual, como a lagarta da sociedade.

Então, é claro, alguns elementos desta lagarta vão manifestar medos.
Vocês estão aí, também, para abrandar este medo.

Vocês não irão abrandar este medo pelas palavras, vocês não irão abrandar este medo por qualquer coisa que
pode se assemelhar ao dinheiro ou pelo alimento, mas exclusivamente pelo seu Estado de Ser.

E é isso que vocês são levados a descobrir nesses tempos que chegaram, agora.
Dessa maneira, então, se vocês se estabelecerem desde agora, vocês, Sementes de Estrelas, Seres

despertos, no seu Coração, tornar-se-á cada vez mais fácil estabelecerem-se na sua Vibração da Unidade e
não mais projetar seja o que for no exterior.

***

É naquele momento que poderá surgir na sua Consciência, de forma inesperada, o próprio princípio da
humanidade, e o próprio princípio do ser humano, em sua Dimensão Crística, ou seja, em sua Dimensão da

Luz a mais pura.
É preciso, para isso, aceitar deixar desconstruir em si o que deve ser desconstruído.

Obviamente, existem sempre resquícios que estão ligados à sua história, ao seu passado, aos seus
sofrimentos, às suas privações.

Mas estes são levados a desaparecer através do conjunto do que vocês poderiam chamar, em um primeiro
momento, de privações que vão aparecer no exterior de vocês mesmos.

Mas é através dessas privações exteriores que vocês irão descobrir a plenitude Interior.
Assim, então, se vocês voltarem a sua Consciência para o Interior, se vocês se colocarem através dos seus 4
Pilares e no centro dos seus 4 Pilares (se a Atenção e a Intenção estiverem centradas sobre a Consciência, a
Ética e a Integridade, bem além do Bem e do Mal), no Aqui e Agora, HIC e NUNC, permitindo-lhes, naquele

momento viver o Alinhamento, o Ajustamento a CRISTO, vocês irão se aperceber de que, da forma mais
simples, vocês podem manifestar isso, na sua vida cotidiana.

Porque esta vida cotidiana, qualquer que seja a duração, não terá mais nada a ver com o que vocês
conheceram ou compreenderam até agora.

Compreendam bem que isso não tem nada a ver com qualquer catástrofe.
Isso é uma catástrofe para as lagartas, mas em absoluto para as borboletas em transformação.

Do mesmo modo, isso irá representar, para grupos de indivíduos, levados a se tornarem borboletas em
conjunto, uma oportunidade jamais tendo existido sobre a Terra, desde tempos imemoriais.

***



Eis então o que é esta vida da personalidade e o que ela é levada a se tornar.
Vocês veem então, através do que eu acabo de dizer, que não há que se opor à sua personalidade.

Há simplesmente que deixar a Luz trabalhar porque é exatamente o que ela está prestes a fazer desde o
desdobramento de KI-RIS-TI e da abertura da Porta KI-RIS-TI.

Alguns elementos do calendário foram dados a vocês
Nesse desdobramento, agora, vocês entram no período, realmente, onde a lagarta é chamada a desaparecer,

por completo.
Isso irá se viver com uma Alegria cada vez mais importante.

Mas se apreendam, também, de que aqueles que recusam esta Alegria vão estar em reação cada vez mais
violenta a esta Alegria.

E vocês terão ao redor de vocês.
É naquele momento que será preciso se apreender, compreender, de que o que vocês observam é apenas

uma projeção que é levada a desaparecer.
Não há então Mal ou Bem a julgar, nem ninguém a rejeitar, nem o que quer que seja a rejeitar, mas,

simplesmente, transcender o conjunto do desdobramento da Luz, quer sejam as consequências, quer sejam,
eu diria, os efeitos no nível da sua vida, no nível da sociedade, da família, da sua esfera afetiva ou de todas as

esferas podendo existir.

***

A preparação que vocês realizam (para alguns de vocês desde vários anos) tinha apenas este objetivo:
prepará-los para instalar-se totalmente no que se instala agora sobre a Terra, que é a fase da Ascensão.

Esta fase da Ascensão desenrola-se, é claro, sobre a Terra.
Porque, se vocês já tivessem ascensionado, vocês não estariam mais sobre a Terra.

É, portanto, nesse corpo, no seu Templo, na própria personalidade, que se vive a Transfiguração, a
Ressurreição, e o Renascimento.

Vocês irão então renascer para a sua Dimensão eterna, nesse mundo.
O desdobramento da Luz Branca vai lhes permitir isso, em perfeita lucidez, em meio mesmo ao que é chamado

de personalidade.

***

Desta forma, então, reencontrar o Eixo AL-OD, através das diferentes trilhas de Luz reveladas em vocês,
permite-lhes reconstituir a totalidade da conexão com a Fonte, o que foi chamado de Lemniscata Sagrada ou,

se vocês preferirem também, a junção entre o ponto OD, denominado 8º corpo, no nível da junção entre o
Coração e o plexo solar, e o ponto ER, situado no meio da cabeça.

Vocês irão então, simplesmente, por intermédio de KI-RIS-TI, beneficiar-se do impulso CRISTO, permitindo-
lhes viver o Espírito.

É isso que vocês são chamados a viver.
E se a sua Consciência se localizar no Espírito, a personalidade, ainda uma vez, não será afetada por nada se

desenrolando nesse mundo.
E o que se desenrola é agora, evidentemente, sob os seus olhos.

Agora, o que acontece sobre a Terra, acontece também em vocês.
O que desaparece sobre a Terra, desaparece em vocês.

E o que desaparece é efetivamente o julgamento do Bem e do Mal.
O princípio da Atração e da Visão tendo desviado vocês do Espírito, o Espírito se revela, desvenda-se e lhes

permite, naquele momento, abandonar-se, ainda mais facilmente, à Luz.
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Quando vocês começarem a compreender e a viver que o desdobramento da Luz lhes permite viver a Alegria,
então, vocês irão, evidentemente, cada vez mais facilmente nesta Alegria.

Mesmo se as circunstâncias da personalidade, em um primeiro momento, para alguns, puderem ser delicadas,
vocês serão, de todo modo, banhados nesta Alegria Interior.

***

Portanto, se a Alegria Interior estiver presente e se esta Paz se instalar, vocês irão se afastar ainda mais da
personalidade, sem querer fazê-la desaparecer, mas, simplesmente, a personalidade irá se apagar diante da

Luz.
Vocês irão se tornar uma personalidade humana que eu qualificaria de integrada, para o que resta a viver sobre

esta Terra, nesta Dimensão.
Eis o que eu tinha a dizer sobre a vida da personalidade em meio à Atração / Visão que, hoje, se torna a

personalidade que vai se integrar em meio ao Eixo AL-OD.
Se, em vocês, existirem perguntas em relação à minha exposição, eu os escuto e tentarei ali trazer algumas

luzes suplementares.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, nós iremos permanecer alguns instantes em comunhão se vocês bem o desejarem.
Eu lhes digo, certamente, até dentro de não muito tempo.

Meu Amor os acompanha, e vivamos juntos a comunhão, em CRISTO.

... Efusão Vibratória ...

IRMÃO K lhes diz até muito em breve.
Com todo o meu Amor.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1146

08 de agosto de 2011
(Publicado em 10 de agosto de 2011)

***

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

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110820_-_FRERE_...

~ RESISTÊNCIA À LUZ VIBRAL ~

Eu sou IRMÃO K. 
Irmãos e Irmãs, que o Amor e a Paz estejam com vocês.

Antes que eu comece a falar do que eu tenho que dar a vocês, esta noite, vivamos alguns minutos de
Comunhão, juntos.

Eu irei me exprimir, logo depois, sobre o que eu chamei de resistência à Luz Vibral, correspondendo a
mecanismos que podem desenrolar-se, atualmente, na sua Consciência como no conjunto das Consciências

da humanidade.
Então vivamos, primeiramente, a nossa Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

*** 

Irmãos e Irmãs, desde alguns meses deste tempo terrestre, eu me comunico com vocês e entrego, ao mesmo
tempo, uma série de elementos referentes à Consciência.
Sua natureza, sua manifestação, seus diferentes estados.

E além mesmo desta Consciência, os elementos que tendem a perceber as suas transformações, permitindo-
lhes passar e viver, de algum modo, uma Transmutação essencial.

Até agora, o conjunto dos Anciãos, das Estrelas, falou-lhes de um elemento fundamental, denominado
a escolha, a Liberdade, a Graça.

A orientação da Consciência entre dois lados que, até agora, podiam (e isso era desejável) justapor-se e
permitir à própria Consciência experimentar, de alguma forma, áreas da própria Consciência, diferentes.

Algumas experiências puderam ser realizadas, entre vocês, ou através dos processos de alinhamento que
vocês realizam em comum, ou no seu caminho pessoal de vida, ou na ocasião de uma prática, seja ela qual for.

O conjunto do que é manifestado tem lhes permitido, a muitos de vocês, experimentar, com mais ou
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menos clareza, mais ou menos importância, esses estados múltiplos do Ser ou esses estados múltiplos da
Consciência.

E ao longo de todos esses anos, foram consideradas escolhas, acompanhamentos e coisas a conduzirem,
permitindo-lhes ir para o que vocês podiam e deviam ir, em função de vocês mesmos.

As circunstâncias da humanidade, hoje, são aquelas que vocês se preparam para viver, e que então eu já
relatei na minha última intervenção com vocês.

Esse momento, chamado de Choque da Humanidade, revela-se para cada um de vocês, em função da sua
vida, em comportamentos que lhes são próprios.

Mas este comportamento vai se sintonizar, dentro de pouco tempo, com o comportamento coletivo, eu diria.
Naquele momento, ninguém sobre esta Terra, nenhum Irmão, nenhuma Irmã, poderá ignorar, mesmo se ele

rejeitar, um processo novo, totalmente inédito, totalmente Desconhecido, totalmente diferente do que a
Consciência pôde explorar comumente, que virá, de alguma maneira, modificar a própria percepção da

Consciência, no nível individual como no nível coletivo.

*** 

É durante este período particular que vai aparecer, a título individual como a título coletivo, e principalmente a
título coletivo, o mecanismo de resistência à Luz Vibral.

O ser humano, na sua estrutura atual, confinada e confinante, vive em um contexto particular.
Este contexto particular é especialmente limitado no que eu denominaria ‘área da Consciência’, área

de percepção da Consciência, área de experimentação da Consciência.
Onde o que é característico (e isso foi objeto de uma das minhas comunicações) (ndr: ver a canalização do

IRMÃO K de 04 de agosto de 2011 (1)), é chamado de fragmentação, de distanciamento.
A consciência de um ser humano encarnado atualmente é uma consciência que vive separada do conjunto das

outras consciências.
Mesmo nos processos e nas experiências realizadas e vivenciadas por muitos (propiciando uma vivência

particular, diferente, da consciência), raramente a desfragmentação é total, permitindo à consciência imergir-se
no Todo, no conjunto das Consciências existentes.

A resistência à Luz Vibral, a resistência ao que está vindo, está inscrita, pela própria natureza da consciência
finita, nas estruturas finitas do ser humano, não se comunicando com o interior de outra coisa do que o que é

permitido.
O que é permitido corresponde a uma gama de frequências (seja qual for o modo que se queira nomeá-las)

que se exprime através de crenças, através de emoções, através de adesões, através de relacionamentos e
de comunicações.

Essas comunicações ocorrem em uma banda de frequências que está privada, eu diria, do que é, obviamente,
Desconhecido, e do que é, o que eu diria, por outro lado, a norma, nos Mundos Unificados.

***

A consciência limitada, fragmentada, exprime-se através de um princípio essencial (que, aí também, eu fui
levado a desenvolver) (ndr: ver as canalizações do IRMÃO K dos dias 06 e 07 de julho de 2011 (2)), que é o

princípio da falsificação pelas forças e pelos princípios Arimânicos e Luciferianos.
Tendo, de algum modo, dicotomizado a própria Consciência, primeiro dela mesma na sua Unidade, mas depois
dentro de uma projeção denominada Bem / Mal (ndr: ver a canalização do IRMÃO K de 08 de agosto de 2011

(3)).
 Fazendo com que absolutamente toda gama de experiências possíveis seja, unicamente, referenciada em

relação a esta noção de Bem e de Mal, mesmo o ser humano não tendo sempre a consciência disso.
Uma série de regras, uma série de leis, é oriunda, aliás, desta ação do Bem e do Mal permanente, deste

princípio de oposição, de Dualidade entre Áriman e Lúcifer, no plano arquetípico.
E que se expressa, portanto, pelo conjunto de vivências da consciência chamada de personalidade, que eu

denomino consciência dissociada, separada, dividida.
Independentemente das denominações que se queira fantasiá-la, isso corresponde sempre a uma expressão
limitada do que é a Vida e do que é a Consciência, na Verdade, quando ela não é mais seccionada, separada,

seja do que for.

*** 

Neste confinamento, o ser humano, de maneira geral, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs, habitua-se, de
alguma forma, a viver segundo essas normas e segundo essas regras.

E como nós lhes dissemos, as normas e as regras deste mundo não são as normas e as regras que existem, e
que são comuns, eu diria, em meio ao Espírito, nos Mundos da Unidade.

Esquematizando, eu diria mesmo que o Espírito se opõe, integralmente, à carne.
As Leis do Espírito e da Consciência Unitária estão em constante e flagrante oposição, em contradição, com a



consciência fragmentada.
Naturalmente, existe, há anos, para muitos seres humanos, e em todos os momentos, a capacidade, para

alguns seres, para sair, de uma maneira ou de outra, desta consciência ilusória, fragmentar, projetada.
A descrição então, como isso foi dito, vai tomar, é claro, a coloração da época, a coloração da cultura do ser

humano que vive esta saída da projeção, que compreendeu isso no Si.
Mas, globalmente, ali sempre se encontra, em terminologias e em formulações profundamente diferentes, a
mesma Essência, eu diria, a mesma quintessência da vivência, que é chamada de não separação, de não

separatividade (em termos muito simples, a Unidade, ou se vocês preferirem, a Luz Vibral).
A Luz Vibral, a Unidade, não é deste mundo, é claro, já que a Unidade foi excluída pelo próprio princípio de

falsificação, da vida deste mundo.
E este mundo evolui (se tanto é que podemos falar de evolução, pois esta evolução existe em meio a

contextos definidos e não em meio ao ilimitado e ao infinito), propiciando uma evolução aparente da alma,
fazendo com que a pessoa (esta consciência fragmentada, evoluindo ela mesma nesse contexto) tenha a

impressão de progredir para uma forma de liberação.

*** 

Lembrem-se de que a consciência fragmentada sempre tem por vocação continuar, de qualquer forma,
perpetuar (ignorando ainda os limites da encarnação, de algum modo) esta própria fragmentação, mas

simplesmente colocando a Luz no local, nesta fragmentação.
E, ali, colocando o novo no antigo.

Aquele que vive o acesso à Unidade, na totalidade, compreende bem depressa, e vive bem depressa, que ele
não pode fazer algo de novo com o antigo.

Existe então o que eu denominaria um cenário que se estilhaça, quer este cenário esteja situado no nível das
crenças, no nível das emoções da própria pessoa, dos seus relacionamentos, das suas comunicações.

O cenário, efetivamente, estilhaça-se, permitindo então descobrir o aspecto ilimitado da Consciência.
Evidentemente, existem, na própria consciência fragmentada (pelo hábito, pela aplicação de regras que são

aderidas assim que a consciência ali se apresenta e vão se manifestar, de algum
modo), limites e freios visando, como eu disse, então, perpetuar esta consciência fragmentada, além do

nascimento e da morte.
Permitindo então, à alma, descobrir-se, de alguma maneira, imortal.

Descobrir o jogo da reencarnação que está, ele também, inscrito na fragmentação deste mundo, mas
absolutamente não no contexto infinito e ilimitado das Leis do Espírito, onde, na realidade, a única Lei é a

Graça.
O princípio de retribuição, denominado karma, ação/reação, introduz um princípio de aperfeiçoamento.

Ora, como (e isso também eu disse) o que é perfeito e pleno, por Essência, tem necessidade de algum
aperfeiçoamento, de alguma melhora?

Visto que já é pleno e já é perfeito, por Essência e por natureza, e desde o infinito da Criação.
Aí está o primeiro paradoxo.

Mas, é claro, a alma, submetida às leis da Atração (que eu desenvolvi), vai contribuir ela mesma para o seu
próprio confinamento, na negação do Espírito ou, em todo caso, das Leis do Espírito, fazendo apenas leis de

confinamento e de contextos definidos pelo próprio confinamento, pela própria alma, e pela própria
personalidade.

*** 

O processo que vem, vocês compreenderam, refere-se e vai se referir, doravante, à totalidade dos seus
Irmãos e das suas Irmãs, e pode-se dizer à totalidade da humanidade, até mesmo à grande maioria daqueles
que, até agora, podiam se encontrar na recusa, na negação ou na rejeição desse princípio de confinamento.

E essa era a sua verdade, até agora.
Chega um momento, e esse momento é iminente, em que a verdade de cada um vai encontrar-se confrontada
com uma Verdade, eu diria, de outra natureza, não pertencendo à sua verdade individual, e eu diria ainda, não

tendo a ver com sua verdade individual, ou com a verdade deste mundo confinado, ou com os contextos deste
mundo confinado.

Fazendo, por assim dizer, estilhaçar-se esse contexto definido, até mesmo, do confinamento.
Como outros Anciãos disseram, progressivamente, os véus do isolamento, no nível coletivo, foram, pouco a

pouco, desintegrados, dissolvidos.
Dois desses véus deste Sistema Solar já fora desintegrados: eles são chamados de heliosfera, o envelope

mais distante, e de magnetosfera, o envelope próprio da Terra.
Resta uma terceira camada isolante que, ela, ainda não foi alterada e dissolvida, inteiramente, e que é chamada

de ionosfera.
A ionosfera é (sem entrar em detalhes, pois não é o meu propósito) uma camada feita de elétrons.

E é nesses elétrons que permanecem ainda, não, eu diria, os princípios emocionais, não os princípios de
crenças pessoais, mas, bem mais, os elementos do contexto mais íntimo desta matriz alterada, induzido pelo



que outros Anciãos chamaram de Sistema de Controle do Mental Humano, que vive, de algum modo, os seus
últimos dias, se pudermos dizer.

*** 

Esta ionosfera é totalmente a imagem do que circunda, ainda, o coração do ser humano, e que foi perfurada,
de alguma forma, pelo Senhor METATRON, durante a abertura da Porta Posterior do Coração.

O que se reflete pela primeira perfuração da ionosfera terrestre, desde muito pouco do seu tempo terrestre
(uma ou duas semanas), correspondendo à primeira comunicação do Sol com a Terra, em nível profundamente

diferente do que havia sido estabelecido, pela sua liberação conjunta, no final do ano passado.
O nível de comunicação entre o Sol e a Terra vai, em breve, atingir uma forma que muitas pessoas não

poderão ignorar sobre esta Terra.
Alguns médiuns, alguns Despertos, já viram (há quase um ano, para alguns) o Sol que se tornou branco, ou que

se duplicou em uma forma luminosa azul, correspondendo ao novo Sol da nova Dimensão.
Este processo é também visível ao anoitecer (como a densificação da Luz Adamantina) que vem realmente

abrir, agora, a última camada isolante do céu, denominada ionosfera.
Que é também a última camada isolante do seu Coração, denominada, na fisiologia humana, pericárdio, ou

seja, o que circunda, fecha e encerra o coração.
O pericárdio é um envelope isolante, do mesmo modo que o fígado e o baço são órgãos que restringem, de

alguma maneira, a expansão da sua Consciência Unitária, para cada ser humano.

*** 

No momento em que a Porta Posterior do Coração (a Porta denominada Ki-Ris-Ti) se abrir, no momento da
passagem da Porta (da terceira passagem da Ressurreição), ocorre a perfuração do pericárdio, permitindo ao

Coração, aí também, ser liberado.
E então, para a consciência humana, estabelecer-se, se tal for a sua Vibração, na Luz Unitária.

 Naturalmente, a Liberdade é total (do nosso ponto de vista e do ponto de vista da Unidade), para cada alma, de
poder dissolver-se no Espírito ou de se manter tal como ela é, a fim de perpetuar a experiência chamada de

encarnação em estrutura de carbono, mas integrando o parâmetro (que foi ignorado até agora) de conexão com
a FONTE.

*** 

O ser humano vive, desde a intervenção de METATRON, um processo específico que está ligado à dissolução
de uma das matrizes confinantes mais aprisionadoras da história da humanidade, que foi

denominada dinheiro, moeda, finanças.
O fim deste sistema reflete o fim do confinamento do Coração, no plano físico, no plano humano, no plano da

consciência, e no plano da própria sociedade.
É apenas a partir do momento deste equilíbrio (que é, de fato, um desequilíbrio permitindo aumentar a riqueza

de uns em detrimento de outros, riqueza inteiramente material, e tendo por objetivo manter também um
empobrecimento do Espírito, e então um confinamento, cada vez maior, como vocês sabem), que se vê o seu

fim chegar irremediavelmente.
A partir daquele momento, e de maneira exatamente sincrônica (pois tudo está ligado), o envelope do Coração

vai poder se romper totalmente, assim como o envelope ionosférico da Terra vai poder se romper, na
totalidade, mostrando-lhes o que, para muitos ainda, estava totalmente invisível.

Eu não falo somente da Visão Etérea, eu não falo somente da percepção do Sol azul, eu não falo
simplesmente da luminescência e do brilho dos corpos celeste, mas, sim, do aparecimento de novos corpos

celestes, totalmente desconhecidos, em seus efeitos, no nível do ser humano.
E tudo isso acontece, e irá acontecer, no espaço de tempo que é compartilhado de maneira totalmente

sincrônica.

*** 

Evidentemente, é em meio a esse processo que as resistências daqueles que não conhecem a Luz vão ser as
mais expostas, as mais virulentas e as mais opostas à nova Consciência.

Que, eu lembro a vocês, não é ainda o Retorno (que eu qualificaria total é final) da Luz Branca.
Durante este período, é em vocês, como no conjunto da humanidade, que vai se revelar e acontecer o

processo, finalmente quase conjunto, de Revelação, de Passagem, de choque e de resistência.
Tudo isso ao mesmo tempo.

Isso vai levá-los a viver, em sobreposição ou em superexposição, a consciência fragmentada, que se estilhaça,
e a Consciência infinita, que é a sua nova Morada, pelo menos, nós o esperamos, para muitos de vocês.

É nesse processo que irá ocorrer (no seu ritmo, e por uma duração e uma intensidade que lhes são próprias),
ao mesmo tempo, o processo de ‘noite escura da alma’, que deve ser também vivenciado em nível coletivo,



pelo que é chamado de estase (estado de catalepsia), e pelo processo que verá a dissolução final da camada
ionosférica isolante, e a emergência da nova Consciência, integralmente, no seu novo espaço de vida, de

manifestação, de Alegria.

*** 

As resistências estão ligadas ainda à dificuldade de cada ser humano (sejam quais forem as suas experiências,
sejam quais forem as suas adesões, seja qual for a sua vivência), à própria estrutura deste corpo de carbono,

confinado há tanto tempo, privado da sua conexão com a FONTE e que vai resistir, de algum modo, à sua
própria aniquilação.

 Isso foi denominado Crucificação e Ressurreição, que será (vocês compreenderam) quase concomitante, já
que o trabalho da Merkabah Interdimensional Coletiva, o trabalho que muitos de vocês realizaram sobre esta
Terra, permitiu (como lhes foi anunciado e lhes é amplamente confirmado, como vocês vão ver por si mesmo

na sua Consciência) reduzir, de alguma maneira, o tempo humano transcorrendo entre a Crucificação e a
Ressurreição.

Ainda mais que a consciência individual pôde, para alguns de vocês (e cada vez em maior número, agora), viver
a experiência da Unidade, mesmo neste corpo, sem, no entanto, se ligar ao Corpo de Estado de Ser no Sol,

dando-lhes, de alguma forma, uma compreensão.
Mas dar uma compreensão não é um alento, não é uma recompensa, mas é (de algum modo e principalmente)

a ocasião de perfurar o último envelope isolante, em vocês, de romper esse pericárdio, e de permitir-lhes
instalarem-se mais facilmente no seu Coração.

E quando eu digo no seu Coração, isso não está unicamente ligado ao local no meio do seu peito, mas é
também instalar-se na vivência real e consciente de que o conjunto da Criação encontra-se em vocês.

Perceber, finalmente, que cada projeção da consciência (em um ser amado, em uma lua, em um Sol), tem a
mesma veracidade Vibratória em vocês.

É apenas o olhar da consciência, voltado para um exterior e para esta noção de fragmentação, que manteve o
jogo da Ilusão.

*** 

A resistência imprime o seu próprio princípio de existência, pelo fato de que a consciência fechada,
fragmentada, vive apenas um processo de resistência, de Atração e de ressonância, que se expressa na lei de

Dualidade, onde tudo é avaliado, pesado, medido e de fato julgado, no princípio de Bem e de Mal.
Na realidade, em meio à consciência, há o que faz bem, há o que lhes faz bem, e depois há o que faz mal, e há

o que lhes faz mal.
E há também, eventualmente, o mal que se pode fazer.

Na Consciência Unitária e nos Mundos Unificados, nada disso pode subsistir.
Qualquer princípio de resistência é eliminado.

Qualquer princípio de fragmentação é eliminado.
Qualquer princípio de finito é eliminado.

São então mecanismos profundamente opostos que estão em operação, e totalmente inéditos para a
consciência fechada.

A resistência é, portanto, um dos componentes da consciência fragmentada.
Este princípio de resistência está ligado, vocês compreenderam, às forças de gravitação.

Chegará um momento em que, aí também, essas forças chamadas de gravitação deverão dar lugar à Lei de
Atração, onde não pode mais existir o menor impulso gravitacional.

Este processo dar-se-á conta, aí também, de processos que serão vivenciados tanto na consciência humana
individual como na consciência humana coletiva.

*** 

A lei de resistência à Luz Vibral, que vai ver a sua plena manifestação e a sua plena expressão no nível coletivo,
deve ser bem observada, por vocês, como algo que está além do simples princípio de oposição.

A modificação desses equilíbrios, mesmo sendo desequilíbrios, vai, em um primeiro momento, induzir um
desequilíbrio ainda maior em cada ser humano não Desperto, não interessado (em todos os planos) por este

acesso à Unidade, pois não suspeitam sequer da sua existência.
Tendo aderido, por exemplo, ao princípio de um salvador exterior, ou de um mestre exterior, ou de um

extraterrestre exterior vindo salvá-los seja do que for.
Tudo isso, vocês compreenderam, existe apenas nas quimeras, nas projeções.

Mesmo se nossos Irmãos do espaço, extraterrestres, estiverem de fato aí, assim como nós estamos de fato
aí.

Mas lembrem-se de que nós estamos, antes de tudo, no Interior de vocês.
E mesmo vocês nos vendo no exterior (mesmo sob a forma de um Arcanjo aproximando-se desta Dimensão),

vocês não poderão nos alcançar pelo exterior, mas unicamente pelo Interior.



*** 

Deste modo, então, o que será visto no exterior será, aí também, apenas uma projeção do que irá atuar no
Interior de vocês mesmos.

E o que lhes é mostrado, o que lhes é projetado, é exatamente, eu diria, a partição que vocês desempenham,
manifestam, criam.

Como lhes foi dito, o momento que vocês vivem, nas circunstâncias em que vocês vivem (de saúde, de
doença, de idade, de precariedade ou de opulência), são exatamente as circunstâncias que vão lhes permitir

desempenhar, a título individual, da melhor forma, ao mesmo tempo a resistência e, nós o esperamos, o
Abandono à Luz.

Compreendam bem que esse mecanismo de resistência está ligado à própria projeção.
Resistência ao desaparecimento do que está prestes a desaparecer.

Resistência ao desaparecimento de tudo o que fez a lei social, mesmo desequilibrada, deste mundo.
Tudo isso não será sem consequências.

Pois, evidentemente, aqueles que não veem, no momento, um acesso à Unidade ou a algo além do seu próprio
condicionamento pessoal, vão se encontrar, de alguma forma, em uma necessidade incontrolável de entrar em

oposição ao que eles vão qualificar deste Mal, que vai chegar.
 Mas vocês sabem muito bem que o que está chegando não é o Mal, mas, pelo contrário, a Luz que vem

iluminar, revelar, arrancar tudo o que era confinamento, tudo o que era ilusório, de cada um e de cada uma,
como no nível coletivo.

*** 

Isso vocês têm notado, ou na sua vida, ou a partir do que vocês podem ver sobre esta Terra, desde o início
deste ano, em muitos países, e em número cada vez mais considerável de países, quanto a reações à

opressão, ao confinamento.
Mas vocês sabem, para vocês que vivenciaram o Despertar de uma das Coroas, que não se pode se opor, por

que, ao se opor, isso se torna fortalecido.
Ou seja, não se pode combater o confinamento, permanecendo no confinamento.

Não se pode pretender a Liberdade opondo-se ao confinamento.
Pois essa Liberdade está inscrita no próprio confinamento.

A Liberdade de que lhes falamos, é claro, estritamente nada tem a ver com o conhecido, estritamente nada tem
a ver com uma reivindicação, projetada no exterior, de uma necessidade, seja de dinheiro, de democracia,

de transparência.
Transparência que se aplicaria apenas dentro do confinamento.

Isso que está vindo é, definitivamente, o fim do confinamento coletivo.

*** 

Dessa maneira, é claro, vocês sabem, por ter escutado o que lhes disse o nosso Comandante (ndr: O.M.
AÏVANHOV), que tudo vai depender do ‘ponto de vista’, da lagarta ou da borboleta, do olhar e da Vibração.

É evidente que quanto mais a Luz se fortalecer, mais as resistências irão se fortalecer.
Compreendam bem que não é a Luz que se opõe seja ao que for, mas que é a resistência à Luz que quer, e

que pensa poder, opor-se à Luz.
Obviamente, tudo isso são apenas jogos de projeção, já que absolutamente nada pode vir opor-se à Unidade,

ou seja ao que for e de maneira definitiva, de nenhum modo, neste mundo, liberado no nível dos três envelopes
e cuja Porta foi aberta, como lhes disse METATRON.

Permitindo então a vinda de KI-RIS-TI, ou seja, do Filho Ardente do Sol, que não é outro senão vocês
mesmos, na sua Dimensão de Eternidade, de Estado de Ser.

Isso que lhes foi dito, não tem que ser visto ou percebido unicamente de modo simbólico, porque,
naturalmente, refere-se exatamente ao conjunto de projeções da consciência, neste mundo, que vocês irão

viver por si mesmo, em vocês, como no exterior de vocês.

*** 

A resistência.
Nós preferimos, é claro (e principalmente o Arcanjo ANAEL, como Arcanjo da Relação e do Amor) falar-lhes

desse princípio fundamental do Abandono à Luz.
Paradoxalmente, é vendo as resistências que estão em cada um que vocês poderão encontrar mais facilmente

o Abandono, para aqueles que ainda não o encontraram.
Pois, quando a humanidade, na sua individualidade e na sua coletividade, aperceber-se de que não pode

resistir (ou então, de maneira muito ilusória), de que não pode se opor à Luz, de que não pode se opor a esta



inevitabilidade, a esta inexorabilidade de um processo concreto e real, bem, é precisamente naqueles
momentos que o ser humano pode se Abandonar.

A passagem da resistência ao Abandono, coletivo como individual, passa pelo que foi denominado (por alguns
e por algumas) ‘a noite escura da alma’, um processo extremamente específico tanto ao indivíduo como à

coletividade.
O indivíduo podendo viver de algum modo, de maneira antecipada no coletivo, prefigurando-o, antecipando-o, e

lhe permitindo tornar-se coletivo justamente por que ele vivenciou, no Interior, alguns indivíduos (4).
A resistência não é, portanto, para ser vista como um princípio de oposição, ao qual seria preciso aderir, mas,
muito mais, como a manifestação em si (e eu especifico: seja qual for a manifestação) que vai remetê-los aos

últimos medos.

*** 

Deste modo, então, paradoxalmente, este período de resistências, de tensões, é uma oportunidade única para
viver, na resistência e na tensão, finalmente e com propósito, esta possibilidade do Abandono final à Luz.

É durante este período (que se abriu há pouco mais de uma semana, e que vai, como vocês sabem, até 26 de
setembro deste ano) que tudo isso vai se desenrolar, em vocês como de maneira visível, como isso já

começou para aqueles que são sensíveis e que percebem além da simples aparência e das simples Ilusões,
projetadas ainda por este mundo Ilusório.

Dessa maneira, portanto, os mecanismos de resistências podem ilustrar-se, em cada um de vocês, seja no
nível do corpo, seja no nível dos medos que podem ressurgir, alguns tão lógicos, alguns tão normais para um

ser humano na carne.
Da sua capacidade, justamente, para observar as suas resistências, da sua capacidade, aí também, para atuar,

de algum modo, como observador das suas próprias resistências, da sua capacidade para distanciar-se
dessas resistências (que pertencem de maneira inelutável à Dimensão dissociada, que está, ela também,
prestes a desaparecer), de maneira a desengajá-los, com consciência, desta resistência, vocês irão se

aperceber cada vez mais claramente, nós esperamos, daí onde se situa o Abandono à Luz, e daí onde ele não
pode de forma alguma se situar.

*** 

Lembrem-se de que a Luz Vibral tem várias características, mesmo neste mundo, quando vocês a vivem.
Ela é facilidade, ela é evidência, ela é Fluidez, ela é resposta, ela é sincronia.

Se vocês estiverem em ressonância com a Luz Vibral, sejam quais forem os acessos à Unidade que vocês
têm manifestado, experimentado, instalado ou vivenciado, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, qual
é (se eu puder me exprimir assim) o caminho que vocês seguem: o caminho da resistência ou o Caminho do

Abandono.
E quanto mais vocês forem para este Abandono, mais vocês irão se aperceber da inutilidade da resistência, e

da sua ausência (eu diria) de substância, e da sua ausência de realidade, até mesmo.
Mas, naturalmente, enquanto vocês adotarem o ponto de vista da resistência, vocês vivem a resistência.

Uma das testemunhas, nós lhes dissemos, é a instalação da Alegria.
Isso pode parecer paradoxal para descrever um mecanismo de Alegria, para um ser humano que poderia, por

exemplo, manifestar uma doença superaguda.
E, no entanto, é bem exatamente isso que irá acontecer se vocês estiverem na Luz.

Seja qual for o futuro deste corpo, seja qual for o futuro de qualquer relação, seja qual for o futuro de
qualquer interação, seja qual for o futuro de quaisquer crenças que possam permanecer, ou de

quaisquer atividades mentais que possam existir, bem, vocês vão ver elas desaparecerem com a mesma
Alegria, com a mesma facilidade, se vocês estiverem, obviamente, do lado da facilidade.

*** 

Então, é claro, enquanto vocês estiverem na resistência, serão colocadas perguntas habituais do ser humano:
quem vai cuidar disso?

Quem vai cuidar daquilo?
Quem vai ganhar a minha vida?

Quem vai cuidar do meu cônjuge, do meu trabalho, do meu automóvel, do meu animal?
Bem, paradoxalmente, vocês irão constatar que se vocês não resistirem, vocês irão penetrar cada vez mais

facilmente neste Abandono, nesta Alegria.
E aí se situa o fator mais delicado: aqueles de vocês, ao redor de vocês, que não viverem este estado, vão (e

isso será apenas adequação, por que eles terão apenas o olhar da resistência) tratá-los como loucos
absolutos.

O que vocês serão, evidentemente, aos olhos deles.
Pois, para eles, a Luz é loucura (a Vibral, e não a luz projetada, Luciferiana, de uma visão qualquer ou de uma

subordinação qualquer, eu diria, deste mundo).



Dessa maneira, então, vocês irão realmente viver, se esse já não for o caso, a dissociação dos últimos medos,
das últimas crenças, dos últimos confinamentos, em vocês como no exterior de vocês.

Do modo que vocês viverem isso, no Abandono ou na resistência, vocês irão constatar que poderão manter,
real e concretamente, uma Alegria total (e eu diria mesmo cada vez maior, cada vez mais incontrolável)

independentemente do que acontecer a este corpo, a esta pessoa que vocês creem ser, a esta imbricação
social, afetiva, profissional, amigável, de descendência ou de ascendência.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que isso será um ou outro.
E que o princípio de sobreposição, de superimpressão, que prevalecia até agora, vai tender a desaparecer.

Ou seja, vocês não poderão mais ser esta pessoa e ser esta Unidade.
Vocês não poderão mais ser a resistência, o sofrimento, e ser a Alegria, ao mesmo tempo.

É como se esta desfragmentação, este acesso ao infinito, pondo fim ao finito, fizesse afastar de vocês tudo o
que era da pessoa e o que era pessoal.

Vocês não podem, na realidade, percorrer os Mundos do impessoal e da Dissolução, estando ainda na
pessoa.

O mecanismo de superimpressão, de superimposição, de sobreposição, vai então parecer-lhes cada vez mais
contraditório, cada vez mais em oposição.

E eu diria, até mesmo, de um antagonismo total.
Este antagonismo total atuando também em cada Irmão e em cada Irmã.

E principalmente entre aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que tiverem tomado partido da Liberdade, e
aqueles que, pelo contrário, tiverem tomado partido do confinamento.

*** 

E isso é exatamente o que acontece em vocês, e exatamente o que ocorre sobre esta Terra, e que começou.
Mas que não poderá mais ser mascarado, ou camuflado, pois o ser humano tem os diversos fatos.

A Consciência, dito de outra maneira, vai se encontrar na frente do palco.
Não mais os jogos de projeção, mas a própria Consciência.

E a Consciência, a título coletivo, vai se perguntar: o que sou eu?
Eu sou o que eu criei?

Eu sou o que eu possuo?
Eu sou pelo que eu possuía?

Eu sou esta pessoa, com esta bagagem?
Eu sou, como diria um Arcanjo, esta densidade?

Ou eu sou exatamente o oposto, o que eu começo a viver com mais ou menos clareza ou lucidez?
Ou seja, esta leveza, esta Luz e esta Vibração, esta Presença, que não é mais a pessoa.

Tudo isso faz parte do Choque da Humanidade, da noite escura da alma, e da Revelação, individual e coletiva,
que está agora na sua fase final, e não mais nos seus preparativos.

Compreendam bem, portanto, que, sejam quais forem as resistências que irão aparecer, em vocês, como nas
interações dos seus círculos próximos, ou diretamente planetárias, situa-se a maior oportunidade,

paradoxalmente, de se Abandonar ao maior que você, a outra coisa do que a pessoa, a outra coisa, justamente,
do que o jogo deste mundo.

Cabe a vocês verem, cabe a vocês viverem, cabe a vocês escolherem, pela Vibração.
E isso vai lhes parecer, como eu disse, cada vez mais claramente, mesmo no nível do que é chamado de

emoções e de mental.
Cabe a vocês decidirem.

Aí está o que os Anciãos me pediram para transmitir a vocês.

*** 

Irmãos e Irmãs, em Comunhão, eu me proponho para permanecer com vocês, neste espaço de alinhamento
que nós iremos iniciar juntos.

... Efusão Vibratória ... 

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

1 - IRMÃO K (04.08.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html


2 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011):
 http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

3 - IRMÃO K (08.08.2011):
 http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-8-de-agosto-de-2011.html

*

4 - RAM (10.04.2009):
 http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article4601.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-20_aout_2011-article4601.pdf
20 de agosto de 2011

(Publicado em 22 de agosto de 2011)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article4601.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-8-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-20_aout_2011-article4601.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs, comunguemos juntos, alguns instantes, antes que eu comece a expressar o que eu tenho a
dar-lhes esta noite.

*
... Efusão Vibratória ...

*
Eu vim então exprimir uma série de elementos de reflexão, que estão em ressonância com o que foi

denominado AQUI e CLAREZA.

***

Então, primeiramente, ao nível do que é chamado de Estrelas, e ao nível do que é chamado de Portas, existe
certo número de conexões particulares entre essas duas ressonâncias.

Ao nível da cabeça, o ponto ICI (AQUI) corresponde à Estrela IM e à Estrela HIC (como a nomeia o Arcanjo
ANAEL).

O ponto CLAREZA, quanto a ele, está situado ao nível da cabeça, sobre a Estrela do mesmo nome,
CLAREZA, situado sempre do lado esquerdo da cabeça, isso é importante.

Um está então antes do outro, na mesma linha horizontal.
Durante o desdobramento da Luz, ao nível do corpo, os pontos das Estrelas, as Vibrações de ICI e CLAREZA,

encontram-se em posição vertical (um acima do outro) na parte posterior do corpo, em sua parte baixa.
Muito próximos, e em ressonância, efetivamente, com o sacro.

O ponto ICI está também, nesse nível, extremamente próximo da Porta CLAREZA.
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***

No mesmo raciocínio, existe uma Trilha partindo de OD, que é por sua vez (como vocês sabem) a Porta
Estreita, que é também uma Estrela ao nível da cabeça, situada, desta vez, na parte de trás da cabeça.

Correspondendo à Porta Estreita situada no Ponto de Passagem entre os órgãos fígado e baço, sobre os
quais eu pude expressar alguns elementos, desde algumas semanas (ndr: ver as canalizações do IRMÃO K

dos dias 6 e 7 de julho de 2011) (*).
OD está ligado, pela Trilha de Luz Vibratória, a ICI.

***

Quanto à Clareza, que está situada, sempre, nas costas, acima do ponto ICI, ela está, ela, ligada diretamente
pela Trilha de Luz passando pela coluna vertebral, chamada, nomeada, Ki-Ris-Ti – CLAREZA (ndr: para a
localização precisa dessas duas Trilhas (OD-ICI e Ki-Ris-Ti – CLAREZA), sua função e as canalizações

quando elas foram desenvolvidas, nós os convidamos a referir-se ao Protocolo ‘Reconstrução do Corpo de
Estado de Ser’) (**) que corresponde a uma parte do que era chamado antigamente (antes da adição de

Partículas Adamantinas) de Canal Mediano da coluna vertebral, ouSushumna.
 Que nós preferimos denominar, doravante, Canal do Éter, já que esse Canal está agora forrado de Partículas

Adamantinas, para o conjunto dos seres humanos.
Portanto, a CLAREZA encontra-se em ressonância, ligada por essa Trilha, com outro ponto, chamado de
Estrela, que é Ki-Ris-Ti, situado, ele também, no lado esquerdo da cabeça, na parte de trás e não mais na

frente.
Ao lado, é claro, do ponto OD.

***

Aqui.
Evidentemente, quando se emprega essa palavra, independentemente das conotações Vibratórias (que vocês

conhecem, por vivê-las), convém, talvez, debruçar-se sobre o que significa: aqui.
Naturalmente, para definir-se si mesmo, na encarnação, apenas pode estar evidente que o corpo está aqui, e

não pode estar em outros lugares do que aqui, aí onde ele está, aí onde vocês o percebem, e aí onde vocês o
sentem.

Este ‘aqui’ dá uma percepção, uma compreensão da consciência, ela mesma, em seu estado comum, e em
sua localização que é nesse corpo.

Existe um outro ‘Aqui’, e aquele é muito mais importante, já que corresponde diretamente à própria
Consciência.

A consciência do ser humano, em seu estado comum (e nós todos o conhecemos), flutua permanentemente
entre um eixo linear de tempo, denominado passado,presente e futuro.

E todo ser humano, no desenrolar de sua vida comum, passa seu tempo a escapar ao Instante Presente, passa
seu tempo a escapar a esta localização, entretanto bem real e concreta, de seu corpo, por atividades diversas

e variadas que o ocupam de diferentes maneiras (que esta ocupação esteja ligada especificamente a atenções
particulares, em relação à ação levada com o corpo, que este ‘aqui’ seja definido pela atividade conduzida no

plano intelectual ou ainda emocional).
‘Aqui’ é então colorido por percepções que vêm diretamente do que é chamado de ambiente, e do lugar onde

se desloca a própria consciência, no que ela está prestes a efetuar.
Existe, então, uma menor ou maior definição deste ‘aqui’, mesmo da consciência, em função das atividades

realizadas na vida a mais comum.

***
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Eu espero que vocês aceitem, agora, que a vida não tem que ser unicamente comum, mas tem, também, que
manifestar seu lado extraordinário, mesmo em meio ao ordinário.

E isso corresponde à nova Consciência, que muitos de vocês começam a viver, a experimentar, a manifestar.
O ‘aqui’ que prevalece, ao nível Vibratório, corresponde então à Estrela IM.

E corresponde também, com o ponto CLAREZA, ao nível da cabeça, ao que
é chamado de Triângulo do Ar.

Este Triângulo do Ar está ligado à comunicação, à troca, à possibilidade,
justamente, de entrar em relação e emcomunicação.
O ‘aqui’ pode ser também definido no plano espiritual.

Ele, por sinal, faz parte do que é chamado de Quatro Pilares, Hic e Nunc, Aqui
e Agora, podendo ser também chamado de Ética,Integridade, ou, pelo par

complementar, Atenção e Intenção (***).
Portanto, é um elemento que se encontra em diferentes níveis da

consciência, do corpo e das Vibrações que o corpo e a consciência são
suscetíveis de viver e de experimentar.

Permitindo, justamente, aceder a uma Consciência não ordinária.

***

 ‘Aqui’ está então intimamente ligado a um modo de relação e de comunicação que visa, antes de tudo, naquela
definição, extrair o ordinário, e a consciência ordinária que ali é colocada, para permitir-lhes (e vocês podem ali

pôr as palavras que vocês desejam) alinhar-se, meditar, orar.
Qualquer que seja a palavra que vocês empreguem, existe um movimento de energia (e eu falei muito de

energia, naquele momento) que corresponde ao que poderia ser chamado de mecanismo de Interiorização ou
de introversão, no sentido da energia.

Voltando-se desta vez, não mais para o exterior e para a vida ordinária, mas para algo que estaria situado em
um Aqui, que, justamente, não é mais este exterior e não é mais somente esse corpo, mas um ponto de apoio,

ou uma ponte de fonte de conexão, diferente.
Nós unimos, assim, o que pôde dizer algumas pessoas que realizaram este acesso a esta Consciência não

ordinária.
É o momento muito preciso em que, de algum modo, o tempo exterior, o transcorrer habitual do tempo, a

percepção habitual do corpo, tendem a atenuar-se, ou até mesmo a desaparecer, por completo.
Permitindo fazer cessar todos os sinais que eu qualificaria de ‘sensoriais’, vindo do exterior ou de uma atividade

intelectual, mental, afetiva ou outra qualquer.
É um momento em que se cria um fenômeno particular de inversão ou de polarização, onde a consciência não

tem mais que ser voltada para o exterior, mas unicamente sobre qualquer coisa que está no Interior.

***

Compreendam bem que, para encontrar este Interior, em qualquer momento e em qualquer lugar, os seres lhes
falaram de absorção na prece, na meditação, na contemplação, segundo sua própria adesão, sua própria

religião ou sua própria crença.
‘Aqui’ está diretamente ligado a esta possibilidade da consciência de parar ela mesma, em seu funcionamento

voltado para o exterior.
Obviamente, todos nós, nós fizemos a experiência de meditações, de preces ou de estados místicos,

profundamente diferentes segundo, justamente, nossa capacidade, presente ou não, para instalarmo-nos fácil e
rapidamente (mais ou menos rapidamente) neste Aqui.

Em alguns casos, o Aqui Interior é muito mais difícil de obter: devido à atividade (necessidade de mover o
corpo), ou a uma atividade do mental que persiste (pensamentos que se cruzam, e que chegam quando eles

não têm que estar), ou resquícios, ou percepções ligadas aos sentidos, às emoções.
Que vêm, de alguma maneira, perturbar, e chamar a consciência, novamente, para voltar-se para o exterior mais

do que para permanecer voltada para o Interior.

***

AQUI é também uma Porta e uma Estrela, ou seja, um ponto de Vibração preciso da Consciência.
E da consciência ordinária, como da não ordinária.

É o instante onde, justamente, e o espaço, onde vocês poderão, de alguma forma, bascular.
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Não necessariamente na Unidade, mas bascular em um estado que começa a ser não ordinário, da
Consciência.

Isso foi chamado, justificadamente, pelo bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO, que foi São João),
de Switch da Consciência onde, justamente, os mecanismos ligados ao ar, essencialmente a respiração, vão
se modificar, de tal maneira que o ar não circula mais somente nos pulmões e nas células, mas também, de

maneira bem perceptível, no Coração, como se o Coração não batesse mais, mas respirasse.
Há também uma mudança, naquele momento, da frequência e do ritmo e da ampliação torácica.

Aliás, algumas técnicas de meditação, ou de oração, utilizam conjuntamente a respiração pelo fato de meditar,
pelo fato de orar, ou pelo fato de se Voltar totalmente para o Interior de si.
Já que o Ar, vocês compreenderam, faz parte das características do Aqui.

***

Este ‘Aqui’ é um lugar que não está localizado, de modo algum, no exterior, qualquer que seja esta definição do
exterior.

Dito de outra forma, HIC (ICI) é o lugar do Mistério.
O Mistério corresponde ao ponto IM, ao ponto HIC, ao ponto ICI, mas está ligado, como vocês já sabem, ao

ponto IM da ativação da Nova Frequência.
Situado onde?

Ao nível da garganta (ndr: ver o esquema sintético da posição dos Novos
Corpos incluindo a do ponto IM, 10º Corpo).

Garganta que é um lugar de Passagem, um lugar de Reversão, da
Consciência como das fibras nervosas, como um lugar de passagem do ar,

em um sentido como no outro (e em geral dos alimentos, em um sentido, mas
não no outro).

Este lugar é extremamente importante, porque, muitas vezes, quando se
manifestam percepções que vêm perturbar Aqui, isso está justamente ligado
a esta Passagem que tem dificuldade para estar entre o Interior e o exterior.

Este ponto de Vibração, esta Porta, esta Estrela, em ressonância com
diferentes locais do corpo que são o ponto IM acima da orelha esquerda, o

ponto IM ao nível da garganta, e o ponto IM (ou ICI) situado embaixo da
coluna vertebral, remetem todos os três a esta noção de Reversão.

A esta noção de basculamento, de Passagem, e de possibilidade de aceder ao que é chamado, com plena
razão, na tradição cabalística (que eu sei muito pouco), de Porta do Mistério.

Porque o Mistério está neste nível.
E é neste nível que se realiza a possiblidade da Passagem da consciência, em suas primeiras etapas, de um
estado de Dualidade para um estado de Unidade, antes mesmo, eu diria, que realmente seja atravessada a

Porta OD.

***

E, aliás, vocês compreendem porque a Trilha OD-ICI, que é uma Trilha Central Ântero-posterior,
expressa, ela também, devido à sua localização, a Reversão entre a frente e a parte de trás.

A Reversão entre a frente e a parte de trás, ilustrada também pela Reversão esquerda/direita e
alto/baixo, existindo ao nível da garganta: o mesmo significado da Reversão ao nível da Consciência,

que está voltada para o exterior, e que se Reverte para o Interior.

***

O mecanismo de Reversão é onipresente nos Universos e nos Mundos.
Isso é ilustrado, também, ao nível do corpo, pelo que foi chamado pelo Arcanjo MIGUEL

de Lemniscata Sagrada, eu creio chamado de ‘ruban de Möbius’ [também denominado banda de Möbius ou
anel de Möbius (ver figura animada -http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_M%C3%B6bius ]: uma construção

quimérica onde o Interior se torna o exterior, e gira sem fim no símbolo do infinito.

A passagem de uma Dimensão a outra, mesmo nos Mundos Unificados, acompanha-se, aí também, da
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Passagem por este ponto de Mistério que é, de algum modo, um nó de Reversão.
É um lugar de Passagem, é um lugar onde se estabelece o basculamento, a Reversão de uma Consciência a

outro estado de Consciência.
De uma forma a outra forma.

Do corpo físico ao Corpo de Estado de Ser.
É, aliás, a grande diferença podendo existir com o que é chamado de uma passagem, entre o corpo físico, em

consciência, que passaria, por exemplo, (durante um processo de saída astral) em um corpo astral.
Onde, aí, não existe Reversão, já que vocês estão no mesmo mundo, ao passo que durante o basculamento

entre o corpo físico e o Corpo de Estado de Ser (ou entre a consciência ordinária e a Consciência não
ordinária) ocorre esse mecanismo de Reversão.

Que é o marcador, por sinal, da própria mudança do estado da Consciência.
O momento que, eu penso, muitos de vocês notam, tanto em seus espaços de alinhamento, como nas

descidas particulares de Vibrações que vocês vivem, à noite como de dia.
Chega um momento em que alguma coisa se Reverte.

E isso está ligado diretamente ao sopro, ao Verbo, à garganta, e a esses pontos que eu acabo de falar.
O estabelecimento nas novas Fundações, chamado de Nova Frequência OD, estabelece-se em parte graças à

Reversão efetuada em ICI.

***

Vem, em seguida, o segundo assunto que eu queria falar, que é a noção de Clareza.
A Clareza faz referência, é claro, à Luz.

Ela se refere à Luz Vibral, a um local totalmente claro e iluminado, onde não pode existir ou se manifestar
qualquer Sombra, Sombra situada tanto em um plano físico como em um plano psicológico, ou não importa em

qual outro Plano.
Esta zona de Sombra sendo definida como uma zona não clara, não Transparente, não iluminada, resistente de

qualquer forma à Luz, e a essa Reversão.
A Clareza está então em ressonância direta, pelo trajeto do Triângulo do Ar inscrito entre UNIDADE, IM e

CLAREZA.
Há então uma ressonância particular nesta tríade de ações ligadas ao Ar.

A Clareza é o que permite aceitar, de algum modo, ser iluminado do Interior.
Isso está, portanto, ligado ao processo de Reversão.

***

Como isso foi dito, de maneira bem concreta, por alguns Anciãos, este lado do véu (onde nós todos estivemos,
onde vocês ainda estão) é de alguma maneira o ‘negativo’, uma projeção, em negativo, da Verdade, existindo

apenas pelo contraste e pela oposição sombra/luz ou Bem/Mal, se vocês preferem, ATRAÇÃO/VISÃO.
Este Eixo falsificado, que foi assinalado, em várias reprises, ao nível da cabeça, como vocês sabem, encontra-

se também ao nível das Portas de sua Jerusalém, no corpo.
E, como por acaso, encontra-se em locais específicos que chega, de algum modo, a interferir, de diferentes

maneiras (que eu desenvolverei em outro momento) em ICI e CLAREZA (ndr: a localização das 12 Portas está
descrita no Protocolo ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’) (**).

***

E depois, se vocês são observadores (sem, no entanto, que eu entre nas explicações, que eu lhes dou hoje,
para este Eixo unindo duas Portas do seu corpo), vocês têm o que circunda, no ramo horizontal da Cruz vertical

ICI-CLAREZA, dois outros pontos laterais.
Que são denominados REPULSÃO, e do outro lado NUNC (se vocês preferem, e que de minha parte, eu

chamo de AGORA).
Existe, portanto, um fenômeno de Cruzamento, muito particular, nesse nível.

Eu não diria mais hoje, mas é simplesmente para atrair sua atenção nesta Cruz

http://api.ning.com/files/xY5wjpY78g5UTFsH*CdlCo9VdWYZUZBLgtJNFlSl4V3jM4qga2BF4MVFEwCdH6D5vjTp4X0vq07e*t2nkPTmEPGLDnAcXlhb/000bibli_PortasnoCorpoamarelo.png
http://api.ning.com/files/Y7gGC9AkTWYkdBheVAhaRuOO4A*UaDey1X1UgV9Bn4237VEokIWH1vzNeqLb4qLyiuBfP0V3kekeiT*mppoUJZDqQYaaOoY4/000bibli_196CruzfixadaRedenoamarelo.png


particular, que pode ser analogicamente comparada à Cruz fixa da Redenção da
cabeça, inscrita entre AL-OD e IM-IS.

Transformada, ao nível do corpo, por um processo de Reversão particular, devido a
esse desdobramento da Luz passando da cabeça para o corpo.

E se refletindo em uma imagem espelhada, situada ao nível do sacro (entre ICI e
CLAREZA, e nos dois pontos que eu acabo de definir).

Existe, portanto, um mecanismo específico, propiciando Ver e Vibrar um processo
de Reversão entre a cabeça e o corpo que está inscrito, como eu lhes disse,

através de ICI, ao nível da garganta (IM, se vocês preferem).

***

O basculamento e a Reversão da consciência ordinária à Consciência não ordinária, ou Consciência Unitária,
realizam-se (como isso lhes foi dito, desde pouco tempo), ou por toques sucessivos, ou de maneira violenta,

conforme, literalmente, a alma que vai viver esta experiência.
Algumas almas têm necessidade de ser sideradas, e outras têm necessidade de ser mais administradas,

digamos, segundo sua própria sensibilidade.
Para culminar, de qualquer modo, no mesmo processo de Reversão, que foi preparado pelo Arcanjo URIEL,
durante o processo de ativação de outro ponto que ali está ligado, que é o ponto IS (HIC e NUNC, IM e IS, ICI

e AGORA se vocês preferem).
Pela Passagem da Boca e pela Abertura da Boca, cujo ponto mais próximo, eu lembro vocês, está sobre o

lábio superior [11º Corpo], é justamente esse ponto IS.

***

Esta dinâmica, que eu tento aderir à representação que vocês podem ter do seu próprio corpo (já que, como
isso foi dito, esse corpo é um Templo no qual se realiza a ‘alquimia’ da Ascensão, e ela apenas pode se
realizar aqui, enquanto vocês estão, aqui, ou seja, nesse corpo), chama sua Atenção para mecanismos

precisos da Consciência, como do corpo, e como das Portas e das Estrelas.
O processo que instala ICI e CLAREZA está diretamente ligado a estruturas precisas, do que chamamos de

cérebro, mas também do que chamamos de conjunto da estrutura energética, desta vez (etérea, se vocês
preferem, e não Supramental), existente em uma série de circuitos denominados nadis e meridianos que não

são, ainda uma vez, as Trilhas.
Mesmo se pode ali haver sobreposição, por exemplo, entre o que é chamado de Canal do Éter, e uma parte
desse Canal do Éter denominada: CLAREZA – Ki-Ris-Ti ou, se vocês preferem, o meridiano central posterior

da acupuntura.
Ou ainda outro nadi que pode ser denominado, em ressonância com Sushumna: as correntes solares e

lunares, ou Ida e Pingala.
Há sobreposição, mas não pode ali haver confusão porque, em um caso, circula uma energia etérea e, no outro

caso, circula uma Energia Vibral.
As Portas do corpo, aliás, uma vez realizado o desdobramento da Luz, são chamadas, de qualquer modo, de

Portais Interdimensionais, permitindo levar, de alguma forma, à reconstituição do Corpo de Estado de Ser,
idêntico, na forma de um holograma, àquele que estava, e que ainda está por algum tempo, ao nível do Sol,

mas que está, entretanto, liberado, ao nível da capacidade para ressonância e para conexão.

***

Viver Aqui e Agora, viver Aqui e Clareza, viver a Unidade, viver a resolução da Tri-Unidade, viver o despertar da
Kundalini, viver o despertar do Espírito Santo, viver o despertar do Coração e a Transfixação do Coração, esta
perfuração do Coração partindo da parte de trás e vindo para frente, realizada por METRATON, preparando o

caminho para CRISTO (ou da parte da frente para trás, realizada por MIGUEL, em alguns processos místicos),
participam da mesma Verdade que é, hoje, estabelecer-se nesse Templo que é seu corpo.

 Apreendam-se bem de que, quando nós falamos da falsificação desta humanidade, a falsificação é
simplesmente uma alteração da conexão direta, concreta, com A FONTE, tendo simplesmente privado a
Consciência do seu aspecto extraordinário, limitando-a ao seu aspecto o mais ordinário, no qual foram

desenvolvidas leis particulares, sobre as quais eu não voltarei.

***

Instalar-se no Aqui pode ser ajudado, é claro, pela respiração.
Isso lhes foi dado, desde vários anos, pelo Mestre RAM (ndr: ver o Protocolo ‘A Respiração do Coração’) (****),



e também especificado, de uma outra forma, pelo bem amado João  (*****).

Instalar-se no Aqui, neste momento, vai tornar-se cada vez mais fácil.
Por uma razão simples que é, justamente, o acréscimo das Partículas Adamantinas, em vocês como sobre

esta Terra e neste Sistema Solar.
Nós sempre lhes dissemos, em todo caso alguns Anciãos, que a Consciência era Vibração e ressonância.

E quando a Consciência Supramental estivesse em fase ativa (mesmo não manifestada totalmente), tornar-se-
ia fácil, seja com a mão, seja com diferentes suportes (como os cristais) ou pela própria Consciência, colocar

vocês mesmo em ressonância dos Circuitos que ligam as Portas.
Ativar essas diferentes Portas, segundo uma ordem específica, segundo umasequência específica (diferente,

conforme o que é buscado).
Ativar AQUI e CLAREZA, colocando a consciência, simplesmente, em Atenção, em Intenção, no ponto ICI

(situado na cabeça, ao nível da Estrela, ou situado ao nível do sacro, ou situado ao nível da garganta, ou nos
três ao mesmo tempo), vai permitir-lhes, efetivamente, penetrar, de maneira cada vez mais fácil, nesse

processo de basculamento, nesse processo de Reversão, de introversão, ou de Interiorização, de algum
modo, da própria consciência.

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

(*) – IRMÃO K (06.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de...

IRMÃO K (07.07 2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de...

*

(**) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(***) – ARCANJO ANAEL (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

*

(****) – ‘A respiração do Coração’ – RAM (28.03.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

*

(*****) – ‘Yoga da Verdade’ – SRI AUROBINDO (17.02.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

***
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
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Em resumo, nos tempos que vocês vivem, e a cada dia, o que lhes parecia impossível na véspera, irá parecer-
lhes possível, fazendo, simplesmente, a experiência de colocar a Consciência sobre esses pontos AQUI e

CLAREZA.
Que isso seja ao nível do desdobramento das Portas, que isso seja ao nível das Estrelas, em ressonância

primária (ndr: para recordar, uma Estrela suficientemente ativada torna-se uma Porta; seu nome é conservado,
porque a Vibração é idêntica, mas passa de uma oitava a uma outra: da focalização (ao nível da cabeça)

aodesdobramento (ao nível do corpo)), que isso seja sobre o Eixo de ativação
denominado Lemniscata Sagrada (pelos pontos que ali estão situados), vocês irão aperceber-se de que vocês

podem, vocês mesmos, sem qualquer outra ajuda do que a própria consciência ordinária, bascular-se e se
Reverter na Consciência extraordinária.

Certamente, vocês podem sempre se ajudar da respiração, dos cristais, mas irá parecer-lhes, cada vez mais
facilmente e cada vez mais prontamente, que vocês poderão, vocês mesmos, fazer bascular sua consciência

de um estado ao outro.
O que vai, para muitos de vocês, facilitar o acesso à experiência da Unidade, e o acesso à experiência desta

Consciência particular e desta Liberação particular.

***

Retenham também, para ilustrar e completar o que lhes disse o Arcanjo ANAEL com relação aos processos de
resistência (ndr: ver a canalização de ANAEL de 21 de agosto) (*), ou ainda o que pôde ser revelado sobre os
processos chamados de ‘a noite escura da alma’ (**) que, justamente, a noite escura da alma, quaisquer que
sejam as manifestações em seu corpo (mesmo por uma dor, a mais terrificante, seja no corpo ou na cabeça,
seja uma doença que aparecia de maneira explosiva), e bem, guardem no espírito que, se naquele momento,
em vez de colocar sua Atenção e sua Intenção sobre o objeto de seu sofrimento (que isso seja o corpo ou o

Espírito, ou um anúncio qualquer que seja, ocorrendo em sua vida, ou acontecimentos, desenrolando-se
próximo de vocês), se vocês se esforçam (que será, gradualmente e à medida, um esforço cada vez menor),

de colocar sua Atenção simplesmente pronunciando a palavra AQUI (ou HIC, se vocês preferem), ou IM e
CLAREZA, vocês irão revelar, em vocês, esse processo de Reversão, de Passagem e de abertura da

Consciência extraordinária.
Eu lhes falo disso, agora, porque isso não teria sido seguido de efeito se o desdobramento da Luz não tivesse

ocorrido, ao nível da escala total do corpo.
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Hoje, desde a Liberação da Terra, do Sol, desde a realização da Fusão dos Éteres, em meio à Luz Azul, desde
o acúmulo das Partículas Adamantinas (agora em nuvens de Luz muito mais importantes do que anteriormente),

esse mesmo trabalho é perfeitamente possível e concebível em seu corpo.

***

Dessa maneira, então, vocês irão aperceber-se, de acordo com o que sempre foi dito (e talvez ainda não
concretizado, pela dificuldade, justamente, de viver Aqui e Agora), que vocês poderão, cada vez mais

depressa, bascular nesta Consciência.
Ainda é preciso que vocês pensem fazê-lo.

Ainda é preciso que vocês aceitem, o espaço de um tempo linear muito curto, não mais se interessar pela
doença, por um sofrimento, por uma dor, em seu meio.

E vocês irão constatar então, extremamente rápido, os efeitos, justamente, sobre o que, aparentemente, podia
ser ainda chamado como um elemento incomodando sua própria integridade.

Mas o que reivindicava, naquele momento, era apenas a integridade do ego, que não é a integridade do
Espírito.

***

Deste modo, então, vocês poderão fazer a diferença, de maneira cada vez mais fácil, no que vocês vivem e no
que vocês irão viver.

Permitindo-lhes verdadeiramente compreender, e experimentar realmente por vocês mesmos, bem além de
todas as palavras que eu poderia dizer, o que é a Consciência Unificada e o que é a consciência ordinária.

E porque em meio à Consciência Unificada, enquanto estando na experiência da encarnação, nada mais tem
mais o mesmo realce.
Tudo se torna Claro.

Tudo se torna evidente.
Tanto no que lhes refere (que isso seja em relação a um sofrimento, um acontecimento, uma doença, uma dor),

como mesmo em relação à suposta influência do ambiente sobre vocês.
Porque vocês compreenderão, e viverão naquele momento, que o ambiente já está em vocês.

E que a menor rejeição do ambiente estava apenas ligada, simplesmente, à ética e à integridade do ego, e não
do Espírito que, ele, não tem o que fazer com esses elementos pertencentes aos mundos ditos da

encarnação.
Dessa maneira, então, o paradoxo desse corpo, que é às vezes, como vocês sabem, um lugar de sofrimento,
do começo ao fim (que é chamado de nascimento e morte), torna-se, de algum modo, o trampolim e o solo da

experiência de sua Unidade.
Isso vai torná-los cada vez mais prontos, gradualmente e à medida que o afluxos de Vibrações e de Partículas

Adamantinas tornarem-se perceptíveis (em sua cabeça, no seu Coração e em seu sacro).

***

Então, lembrem-se também de que se, por exemplo, vocês colocam sua consciência na palavra Aqui, com a
experiência e muito rapidamente, vocês sentirão a Vibração e a ressonância dos diferentes pontos AQUI que

eu acabo de descrever (ou CLAREZA).
Não é, no entanto, preciso entrar na análise dos Circuitos (que, efetivamente, existem), das Trilhas (que,

efetivamente, vão se acender, de algum modo, em vocês).
Por exemplo, entre AQUI e OD (OD-ICI).
Por exemplo, entre Ki-Ris-Ti e CLAREZA.

Naquele momento, não é preciso se demorar na Vibração percebida, mas manter, simplesmente, a
Consciência na Vibração de AQUI.

Ou se vocês preferem, de IM, ou se vocês preferem o latim, de HIC: isso não tem qualquer espécie de
importância já que ao nível do processo integrativo, a Vibração é exatamente a mesma para a Consciência.

***

Eis alguns elementos que eu tinha para dar-lhes em relação a AQUI e CLAREZA, que vão permitir-lhes viver
mais facilmente as Novas Fundações, OD-ICI, e abrir mais facilmente a Porta posterior do Coração, Ki-Ris-Ti

(através de CLAREZA – Ki-Ris-Ti e Ki-Ris-Ti – CLAREZA).
Que nós esperamos, como lhes disse o Arcanjo METATRON, irão favorecer a Passagem da Porta Estreita



pela terceira Passagem da Ressurreição, e da Crucificação anterior.
O mecanismo que eu acabo de descrever é, certamente, aquele que vai parecer-lhes como um elemento

principal e simples, como o foi para muitos de vocês, desde algum tempo, o que lhes foi dado pelo Mestre
RAM sobre a Consciência do Coração (ou ainda, sobre a respiração do Coração por SRI AUROBINDO).

***

Retenham, hoje, que, devido mesmo ao acúmulo, à condensação das Partículas Adamantinas (ao nível celular,
ao nível da consciência, ao nível dos portais, das Portas, ao nível das Estrelas, ao nível das Coroas, ao nível
de sua cabeça, dos seus pés, de todas as estruturas do seu corpo), tornar-se-á cada vez mais fácil realizar o

que eu acabo de dizer.
É um dos principais elementos deste período que irá lhes permitir, aí também (na condição de ali pensar

naquele momento, no momento em que vocês serão confrontados), aperceber-se, realmente, e para muitos de
vocês, de que mesmo se esse corpo seja o Templo, e é paradoxal, ele é também uma Ilusão total e de que é

o paradoxo da Consciência que ali habita, que permite voltar-se para o extraordinário.
Do mesmo modo que o que lhes parece vir confrontá-los no ambiente (em um sofrimento, ou uma dor, ou uma

doença, mesmo a mais explosiva que seja) é apenas o reflexo de uma Ilusão, e de algo que necessita de
vocês instalarem Aqui, na Clareza.

É daí, também, que vocês poderão apreciar, de algum modo, por si mesmo, sua capacidade real (ou Ilusória)
para Abandonarem-se à Luz, na Verdade.

***

Minha apresentação termina.
Se existem entre vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, perguntas em relação ao que eu acabo de desenvolver

e de abordar, possibilitando especificar ainda mais as coisas, em relação a este mecanismo, então, eu os
escuto.

***

Pergunta: tudo isso está relacionado aos acontecimentos que vão chegar?

Tudo isso está relacionado aos acontecimentos que já chegaram, e que continuam a chegar.
Pode-se dizer de algum modo, que é uma preparação para aquela data.

Mas a melhor das preparações é a experiência, como vocês sabem, e não a reflexão.

***

Pergunta: durante o alinhamento entre 19h00 e 19h30 [hora francesa], é desejável aplicar esse processo?

Sim, algum dia, vocês tiverem dificuldade de viver este alinhamento (por uma dor, por uma atividade da
consciência ordinária, ao nível mental ou outro), vocês podem fazê-lo.

Mas lembrem-se de que é nos momentos em que irão se manifestar ‘resistências’, isso que eu falei, será
preciso demonstrar a eficácia de sua experiência.
Nos períodos de alinhamento, tudo é fácil, a priori.

Nos períodos de confrontação, um pouco menos, elas se referindo ao seu ambiente ou ao seu corpo.
Então, pratiquem, sobretudo, nos momentos em que, justamente, vocês não estão alinhados, mais do que nos

momentos de alinhamento.
Mas os dois são possíveis.

O que vocês constatam, e isso será o caso para o que eu desenvolverei em minhas próximas intervenções:
poderia logicamente, conforme a consciência ordinária, perguntar-se porque três zonas portam a mesma

Vibração.
É muito simples.

O homem, o ser humano, tem uma constituição ternária, ou tripla se vocês preferem.
Esta tríplice ressonância permite instalar a Tri-Unidade, a Nova Tri-Unidade.

Fazê-la ressoar, então, preparar o processo de Fusão da Tri-Unidade.
Assim, fazendo ressoar um ponto da cabeça, com a ressonância do ponto correspondente (denominado Porta)
ao nível do corpo, e um dos pontos daLemniscata Sagrada, situado na Frequência Vibratória OD-ER-IM-IS-AL,

vocês irão realizar a alquimia da Tri-Unidade em vocês.



Na alquimia da Tri-Unidade Vibratória, a Dualidade não pode mais existir.
Ela se resolve na Tri-Unidade, ou seja, na Unidade.

É isso que é para realizar, para concretizar, para Vibrar, nesse Templo que é o corpo, e na consciência.

***

Pergunta: no que você descreveu, convém exclusivamente colocar a atenção, a consciência, sobre o ponto
IM, sem colocar atenção nas Vibrações que isso pode provocar ao nível do corpo?

O processo que eu desenvolvi é muito simples: colocar a atenção e a consciência, sucessivamente, sobre os
três pontos denominados AQUI (ou IM, ou HIC, ou ICI).

Nada mais.
Nesse sentido, eu não apreendi o que foi perguntado.

A partir do instante em que a zona da pressão ou de Vibração se ativa, a consciência bascula automaticamente.
Nada há para fazer.
Simplesmente Ser.

A analogia que eu poderia fazer: para acender a luz, vocês não têm que rosquear e desrosquear a lâmpada,
vocês têm um interruptor para isso.
É exatamente o mesmo processo.

***

Pergunta: então se trata exclusivamente de colocar a atenção sobres esses pontos, e nada mais?

Como eu o disse.

***

Pergunta: citar esses pontos verbalmente pode tornar o processo mais potente?

Eu falei a atenção, e nada mais.
Porque se vocês emitem um som, neste caso específico (e somente neste caso específico), vocês criam um

movimento da consciência para o exterior, e não para o Interior.
A linguagem, mesmo se ela se tornou Verbo, será sempre uma exteriorização.

O mecanismo que eu desenvolvi corresponde a uma Interiorização máxima, permitindo encontrar a Consciência
não ordinária.

Não há então nada mais a conjeturar.

***

Pergunta: é preciso colocar a atenção sobre o ponto CLAREZA, além do ponto AQUI?

Eu falei, ao nível da atenção, do ponto AQUI.
O ponto CLAREZA está ligado, por ressonância e por afinidade, localmente.

Em resumo: a ativação de AQUI, pela atenção colocada sobre esses três pontos, correspondendo de fato à
mesma Vibração, reunifica vocês na Tri-Unidade, e os faz transcender a Dualidade.

E é naquele momento que a Clareza aparece.
E é naquele momento que as Novas Fundações podem aparecer.
 É naquele momento que a Porta Estreita pode ser atravessada.

É naquele momento que o CRISTO pode aparecer.
Eu simplesmente lhes comuniquei o meio o mais simples, e o mais direto, de viver esse basculamento.

Porque o período agora pede isso.
O que significa, é claro, que o basculamento total está extremamente próximo.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, IRMÃO K vai saudá-los de novo, dizer-lhes de novo até breve, para um outro desenvolvimento.
E eu saúdo vocês, em comunhão do Amor, juntos, agora.

*
... Efusão Vibratória ...

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

(*) – ARCANJO ANAEL (21.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-21-de-a...

*
(**) – RAM (10.04.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/transmissao-de-radiac...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1166

22 de agosto de 2011
(Publicado em 23 de agosto de 2011)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/transmissao-de-radiacao-do
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1166
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-21-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/


 ~ ELEMENTOS DE REFLEXÃO ~

Frère K - 24 août 2011 from Les Transformations on Vimeo.

Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs, todo o meu Amor os acompanhe.
Vivamos, se vocês bem o quiserem, primeiramente um momento de comunhão, antes que eu desenvolva o

que eu tenho que desenvolver hoje.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu venho, hoje, levantar uma questão.
Esta questão pode se resumir assim: em meio à encarnação sobre este planeta, em que o Bem não

pode jamais resolver a equação Bem/Mal?
Em que este princípio de Bem e de Mal, inscrito em todas as camadas e em todas as esferas da vida,

não pode se resolver?

***

Então, é claro, nós iremos excluir, de algum modo, o destino de algumas almas particulares tendo conseguido,
pelo Bem, justamente, extrair-se desta equação.

Essas almas particulares estiveram presentes na superfície da Terra, em todos os tempos e em todos os
lugares.

São almas cuja Doação de si mesmas, ao nível da alma, foi tal que esse Sacrifício da alma permitiu,
efetivamente, para estas, viver o Espírito, o CRISTO, ou em todo o caso, sair do confinamento.

É preciso bem o reconhecer, essas almas foram extremamente pouco numerosas na história da humanidade,
mas foram suficientemente influentes para deixar marcas concretas, por toda parte.

Isso que eu vou falar, obviamente, dirige-se ao conjunto da humanidade e não faz menção a exceções.
Eu falarei, então, em escala coletiva, em escala humana e, ainda uma vez, o que eu vou dizer pode ser aplicado

Irmão K - 24 de agosto de 2011 - (INÉDITO ÁUDIO ORIGINAL)

http://vimeo.com/60945023
http://2.bp.blogspot.com/-GDKoY3oCGUk/UYO26VaLpDI/AAAAAAAABko/Bqi1XwG6gFA/s1600/000+IrmaoK+-+24.08.2011'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/lestransformations


em todas as camadas da vida, em todos os estratos (sejam sociais, políticos, afetivos, morais e espirituais).

***

O Bem e o Mal estão inscritos em um princípio de Ilusão, e nós substituímos essas palavras pelas palavras
Atração e Repulsão, a fim de tentar desprender a noção moral, justamente de Bem e de Mal, como ela é

compreendida, veiculada, tanto na sociedade global como na moralidade, ou como nos sistemas filosóficos, ou
espirituais.

O Bem e o Mal são interações permanentes que todo ser humano prova e sente, ao longo de sua vida, muitas
vezes por dia, em graus diversos e de maneiras diversas.

Naturalmente, o Bem e o Mal são específicos de cada indivíduo.
Porque o que pode parecer Bem para um indivíduo, parecerá e será vivenciado como um Mal para um outro

indivíduo.
Portanto, existe através desta noção de Bem e de Mal, de Atração e de Repulsão, alguns elementos que fazem

parte de tudo o que é veiculado pela consciência ordinária de um dado indivíduo.

***

Então, é claro, existe um Bem e um Mal que eu poderia qualificar de ‘arquetípico’, exprimindo-se na sociedade,
no sentido o mais amplo.

O Bem é muitas vezes assimilado a um princípio de felicidade, a um princípio de equidade, a um princípio de
alguma coisa justa e de alguma coisa que não vai contrariar, de modo algum, a vida.

O Mal pode ser definido exatamente ao oposto e ao inverso, como alguma coisa que vem entravar um
desenrolar normal, como alguma coisa que vem fazer sofrer.

Nós excluímos, aí também, evidentemente, os casos onde algumas pessoas podem confundir o Bem e o Mal,
deliberadamente.

Alguns, na realidade, podem experimentar o que eu chamaria de um Bem para fazer o Mal.
Nós saímos, é claro, aí, da normalidade deste mundo, para entrar nesses casos particulares, que eu não

abordarei agora.
O Bem e o Mal (vamos, mesmo, dizer) vai guiar o conjunto dos comportamentos e conjunto dos afetos, o

conjunto das decisões de qualquer ser humano.
Este Bem e este Mal são onipresentes em tudo o que transcorre na vida de um indivíduo como da sociedade.
Todo elemento da vida vai ser colorido, decidamos ou não, no sentido humano ou no sentido individual, por um

‘julgamento de valor’, porque o Bem e o Mal são efetivamente uma escala de valores.
Uma escala de valores global e coletiva, mas que pode tornar-se, vocês o compreenderam, profundamente
diferente para cada um, em função do seu próprio contexto moral, de sua própria experiência, de sua própria

vantagem ou desvantagem.

***

O Bem e o Mal podem então inscrever-se em princípios que são coletivos e pessoais, sem, contudo, que se
possa afirmar que o coletivo seja o resultado dos diferentes modos de viver esse Bem e esse Mal, ao nível

individual.
O peso do que poderia ser chamado de crenças, quaisquer que sejam, é largamente predominante no Bem e

no Mal.
Assim, cada ser humano, ao nascer, aqui, sobre este mundo, vai muito rapidamente ser confrontado com esta

noção de ‘alternância’, de Bem, de Mal, de Atração, de Repulsão, de prazer ou de desprazer.
Porque, frequentemente, o Bem o e Mal estão além mesmo das crenças inculcadas e vivenciadas desde a

infância, por percepções que podem ser tanto oriundas diretamente das crenças como de emoções.
Em geral, um ser humano, a título individual, chama de Bem o que lhe faz bem, ou o que, em todo caso, vai

corresponder ao seu próprio contexto de valores ou ao seu próprio julgamento de valores, aplicáveis na
sociedade e em suas diferentes camadas (aí também, pessoais, próximas ou distantes).

***

O conjunto do Bem e do Mal, em sua forma a mais bem sucedida (se tanto é que podemos assim falar), vai, em
certos casos, transcender as crenças e as emoções, ou a história pessoal, para inscrever-se nas emoções que

podem, em alguns casos, conduzir ao Coração, chamadas de compaixão e de empatia.
Deste modo, existe, para cada ser humano, um limiar de tolerância, um limiar de basculamento, entre o que
poderia ser Bem e Mal, com uma zona (mais ou menos ampla) qualificada e considerada como neutra, no



poderia ser Bem e Mal, com uma zona (mais ou menos ampla) qualificada e considerada como neutra, no
interior de si.

Tudo o que vai interagir com um ser humano, qualquer que seja o plano considerado, vai, de maneira inelutável,
encontrar esta noção de Bem e de Mal.

Toda interação entre dois seres humanos, quaisquer que sejam as ligações, os prós e os contras, irá se
colocar (se não é o caso desde o início, no final de certo tempo, e muito frequentemente bem depressa) nesta

dialética, de algum modo, de Bem e de Mal, mesmo se isso não é jamais pronunciado ou vivenciado assim.
Isso é um princípio fundamental que se expressa, quaisquer que sejam as palavras, e qualquer que seja a

aceitação ou a negação, como a realidade de fato primordial e final do ser humano.

***

Então, é claro, no quadro de uma personalidade bem inserida, bem integrada em seu contexto de vida, o Bem
e o Mal vão atuar principalmente através de uma busca do Bem, seja para si ou para seu círculo próximo.

E em uma visão que eu qualificaria de compassível: tentar ‘fazer o Bem’ onde for, de maneira próxima, como
de maneira mais distante.

Em referência, diretamente, com as noções de humanismo, de compaixão, logicamente, ou até mesmo
de religião ou de espiritualidade.

É assim muito fácil culminar em alguma coisa que pode parecer, à primeira vista, como perfeitamente lógica,
perfeitamente normal, perfeitamente evolutiva, que poderia ser chamada de ‘vontade de Bem’.

Mas nós todos tivemos, em nossa vida, situações onde, tendo desejado fazer o Bem (de um outro, ou de uma
situação), nós nos apercebemos de que o que se segue é bem exatamente o inverso.
E isso remete, de maneira inevitável, ao conteúdo para cada um desta noção de Bem.

***

Na realidade, aí também, para uma palavra e um conceito como este, a vivência de cada um, a experiência de
cada um, a memória de cada um, é profundamente diferente.

Fazendo com que o Bem do outro não seja necessariamente o Bem do um.
Enquanto admitindo que existe, é claro, um Bem coletivo, esse Bem coletivo se aproximando mais, aliás, não
do Bem, mas de uma noção de harmonia ou deequilíbrio nas trocas que podem existir, manifestar-se, em um

grupo social, restrito como o mais importante (como um país ou, nesta fase particular da Terra, como o que
vocês denominariam uma espécie de globalização, onde a Terra iria se tornar como uma aldeia).

Os meios de comunicação (tecnológicos e não espirituais) operando sobre esta Terra, permitem ignorar
a distância e o tempo que podem separar um acontecimento, e então um julgamento, que outrora levava algum
tempo, ou até mesmo jamais chegava, o que acontecia, mesmo dramático, em um ponto da Terra, não sendo

muitas vezes jamais conhecido em outro ponto suficientemente afastado.
O que, vocês hão de convir, não é mais de qualquer maneira o caso, hoje, sobre esta Terra, graças a diferentes

meios tecnológicos que operam e que utilizam a comunicação, no seu sentido o mais amplo.

***

Então, o ser humano, nesse princípio de Atração e de Repulsão, vai buscar, em geral (e nós permanecemos,
ainda uma vez, em um quadro habitual, dito normal e não patológico), em sua vida, tudo o que pode atraí-lo (e é

o grande princípio da Atração, que eu já falei longamente) que vai orientar, de qualquer forma, uma busca de
aprimoramento.

Esta busca de aprimoramento decorre, ela também, da lei de ação/reação, garantindo que o ser humano vai
buscar (na maioria das vezes conscientemente, mas mesmo também nos atos

inconscientes) situações e estados propiciando, neste eixo linear de tempo que é sua vida, antever, advertir e
procurar, de algum modo, um equilíbrio, uma Atração.

E isso em todos os setores da vida, sem qualquer exceção.
Evidentemente, a experiência de qualquer ser humano mostra que tudo não se desenrola de maneira uniforme,

e que existem vários acontecimentos, várias relações, acontecimentos acidentais, não buscados, que vão
manifestar mais o Mal do que o Bem.

Dessa maneira, é claro, o ser humano, quando ele é confrontado com o Mal (e principalmente quando ele é
confrontado com o Mal), vai manifestar buscar o ‘sentido’, esta busca de sentido podendo exprimir-se tanto na

causa imediata, como em causas anteriores (ou até mesmo mais antigas, não pertencendo à causalidade desta
simples vida).

E quando não há sentido possível, então, ele considera uma palavra muito importante, que é: o ‘acaso’.

***



Então, vocês todos constataram, e nós todos constatamos, que fazer o Bem não é suficiente para preservar-se
do Mal, de maneira alguma, e que muitas vezes, a alternância do Bem e do Mal parece escapar a qualquer

lógica.
Naturalmente, existem comportamentos coletivos, decididos independentemente de cada um, consciente ou

inconscientemente, que vão (através de fatos bem conhecidos sobre este mundo, como a predação, a
competição) resultar no que é chamado de ‘injustiça’, e, então, em um predomínio do Mal dentro da sociedade.
É muito lógico que um ser humano, por sua constituição e pelo seu próprio jogo da encarnação, procure evitar

o Mal, evitar o sofrimento, e vá buscar uma melhoria mais do que uma degradação de seu estado (de suas
relações, de suas finanças, de seu afetivo e do conjunto de tudo o que compõe a vida, em todos seus

compartimentos, sem qualquer exceção).
Obviamente, alguns seres são capazes de fazer um sacrifício total, como eu dizia, de sua própria vida, em um

sentido de doação e de abnegação total de sua própria existência, num certo sentido, para doar-se e para
entrar, mesmo, nas etapas conscientes e ativas, que possuem nomes específicos, por exemplo, no Oriente,

como o Bhakti Yoga (ou Yoga da Devoção).
Vários seres, por sinal, têm uma polaridade de alma que, de algum modo, os impulsionam, literalmente, a

trabalhar nesse sentido do Bem, e a se preservar, de certa forma, do Mal.
E para tentar advertir, ou resolver em todo caso, as situações de Mal no seu ambiente ou para os seres que

são conduzidos a frequentar, ou a buscar, por ajuda.
Este princípio altruísta é, evidentemente, um dos componentes do ser humano, qualquer que seja sua vida e

qualquer que seja (como poderíamos dizer) seu karma.
É até mesmo uma tendência geral da humanidade.

***

Deste modo, pode-se colocar a questão de, como um porcentual da humanidade, trabalhando em um
sentido contrário ao Bem comum, pôde levar a situação desta Terra a um estado particular, a tal ponto que

este estado foi escrito e reconhecido.
Em todas as escrituras (quaisquer que sejam, orientais, extremo orientais, mesmo nos povos primitivos, ou

mesmo na bíblia), vocês têm esta noção de uma era particular, que é vivida, já desde algum tempo, sobre esta
Terra, denominada no Oriente o Kali Yuga, ou Idade Sombria.

Era onde os valores, justamente, ligados ao Bem, ligados a um equilíbrio, são, evidentemente, qualquer que
seja seu olhar, cada vez mais rompidos, seja ao nível do homem e mesmo ao nível da Terra, em todos seus

componentes.
Então, é claro, é razoável fazer a pergunta fundamental que é saber como, apesar dos conhecimentos sociais,
humanos, como a melhoria de condições ditas tecnológicas, tornando a vida mais fácil, pôde culminar em

uma Idade Sombria e em um fincamento em uma Idade cada vez mais sombria?
Onde o ser humano, finalmente, vocês bem sabem, não manifesta qualquer felicidade e qualquer estado de

Bem duradouro.
Isso, efetivamente, pode levar a se colocar questões.

E pode mesmo induzir situações de revoluções (Interiores como exteriores), podendo conduzir grupos de
indivíduos a querer mudar as coisas.

O que é, aí também, perfeitamente lógico, com o olhar da razão e o olhar da alma.

***

Vocês talvez se apreenderam de que, nós, Anciãos, e alguns Arcanjos, e algumas Consciências, pouco a
pouco induzimos vocês a uma forma de percepção visando fazê-los superar esse Bem e esse Mal.

Não para negá-lo enquanto realidade deste mundo, mas para fazê-los, talvez, viver ao nível Vibratório, ao nível
da consciência, estados onde o Bem e o Mal não têm mais qualquer espécie de influência, nem qualquer

espécie de interação.
O que não quer dizer que o Bem transcendeu o Mal, ou que o Mal se apagou diante do Bem, mas sim alguma
coisa de diferente (um estado diferente, um olhar diferente e uma Consciência diferente) faz considerar que,

finalmente, a solução não pode estar em uma busca perpétua do Bem, em um humanismo cruel visando
aperfeiçoar um estado de coisas, ou de leis, tais como estão escritas neste mundo, e tais como são

vivenciadas neste mundo.
Naturalmente, o conjunto de filosofias, através do humanismo, o conjunto dos movimentos espirituais ou das

religiões, todos, sem exceção, falaram de uma melhoria, falaram de um futuro de Luz, falaram de uma espécie
de revolução espiritual culminando em uma ‘idade de ouro’.

Esta idade de ouro é, obviamente, sempre situada nas mesmas condições de vida.
As leis de atração sendo isso que elas são, neste mundo (se tomamos alguma coisa espantosamente simples
para compreender, mas que, eu lhes afirmo, desenrola-se em todos os estágios e em todos os mecanismos

do ser humano): a lei de atração, a lei de repulsão é onipresente neste mundo, ela está ligada, é claro,



à predação, ela está ligada, é claro, à competição.
Como podemos imaginar que a competição ou a predação possam um dia cessar, na medida em que a

conexão de causas e reações permanentes não pode, ela mesma, nunca cessar?
É apenas um ideal humanista, um ideal de alma.

A história da humanidade (em todo caso, para aquela que nos é conhecida de maneira dita oficial) mostra que
isso não pode jamais existir, e que uma situação paradisíaca existe apenas entre duas situações de inferno.

***

E, no entanto, é bem neste mundo que existe um mecanismo chamado de Vida.
A Vida não tem nada a ver com a predação, a Vida não tem nada a ver com a competição, a Vida não tem nada

a ver com o Bem e o Mal.
A Vida é tão simplesmente Consciência.

A consciência do Bem e do Mal pertence irremediavelmente às leis deste mundo, mas ninguém pode afirmar,
sobre esta Terra, que conhece as Leis existentes no conjunto das Vidas, no conjunto das Consciências, no

conjunto dos Universos.
Não é porque é observado, analisado, explicado, conscientizado, as leis deste mundo, que as leis deste mundo

(tal como um postulado adotado pelo conjunto do coletivo humano) bastariam para provar que isso é
Verdadeiro.

Seria preciso, então, admitir que a propagação da luz, a propagação da eletricidade, que a propagação de não
importa que onda, seja sempre a mesma em todos os Universos, e no conjunto do que é chamado de cosmos.

Evidentemente, não é absolutamente nada disso.
O que o olho, mesmo científico, através das tecnologias, pode perceber, é apenas um reflexo do que lhes

pôde ser mostrado, e calculado, ainda, mas através de alguns filtros opacos.
Que, logicamente, não permitem jamais saber o que há, de qualquer forma, do outro lado do véu.

***

Então, é claro, há pessoas, parecendo efetivamente cada vez mais numerosas, desde uma geração sobre a
Terra, para trazer de algum modo experiências e lembranças, recorrendo a algo onde não existe qualquer Bem

ou qualquer Mal.
De alguma forma, onde tudo é Bem, mas onde esse Bem não está em oposição a um Mal.

Eu poderia nomear isso um Bem Absoluto, onde tudo é Amor, onde, evidentemente, a competição, a
predação, não existe.

E onde retorna uma palavra, é claro, que é extremamente importante, que é o sentimento de não mais estar
apegado a qualquer atração.

E então, de não mais estar apegado ao Bem, nem ao Mal, mas de evoluir em um Bem de natureza superior.
A experiência chamada de ‘morte iminente’ (ou NDE) ilustra perfeitamente os meus propósitos.

Os testemunhos são doravante inumeráveis, mostrando, de alguma maneira, uma sobrevida da alma,
independentemente do corpo.

E esta sobrevida da alma ocorre, aparentemente, em um mundo muito mais leve, onde o Bem e o Mal não
existem.

Então, obviamente, há também experiências negativas, onde o Bem Absoluto não existe, e onde as pessoas
são confrontadas com o nada, com a negação da vida, e o que eu poderia chamar, aí também, de Mal

Absoluto, sem referência a qualquer Bem possível.
Muitas vezes, contudo, as pessoas vivem essas experiências descrevendo mais um mundo de amor, um

mundo de Luz, com uma Luz que é avistada ao longe, um sentimento de paz, de calor, onde não existe mais
qualquer atração ao que quer que seja deste mundo, exceto, é claro, no momento do retorno, já que as

pessoas vêm para testemunhar.

***

O que é importante notar é que, independentemente do que é descrito por essas pessoas, nenhum de nós
descreveu, a priori, algo profundamente diferente do que nós vivemos aqui, exceto a amplitude do Bem ou a

amplitude do Mal, levada, como eu disse, em um nível Absoluto.
Mas ninguém foi capaz de descrever uma vida independente de um corpo, mesmo mais leve, uma vida

independente de qualquer relação, já que aparecem frequentemente, nessas experiências, guias de Luz,
Anjos, membros da família que já partiram, e por vezes, grandes entidades de Luz (como o CRISTO, Krishna,

Maomé e tantos outros).
Evidentemente, e vocês o sabem, um ocidental não irá encontrar Maomé, ele encontrará mais o CRISTO,



eventualmente Buda, se ele for budista.
Enquanto que um hindu jamais encontrará o CRISTO, mas sempre Krishna, ou Vishnou, ou, em todo caso,

alguma coisa que pertença às suas próprias crenças ou à sua própria cultura.
Em qualquer caso, nenhuma dessas experiências, todas também transformadoras quaisquer que sejam, vem
testemunhar algo de Desconhecido já que o que é vivido, naquele momento, pertence irremediavelmente ao
Conhecido, idealizado, desembaraçado do peso do corpo, mas em um estado de vida um pouco diferente,

digamos mais leve.

***

Os Mundos de que falamos (se tanto é que nós podemos dizer: falar, digamos os Mundos que nós abordamos)
através de Vibrações (que vocês percebem, para muitos agora), são Mundos que nada têm a ver, nos

mecanismos de funcionamento, com, justamente, o princípio do Bem e do Mal.
Retenham bem que isso não quer dizer que o Bem foi transmutado pelo desaparecimento do Mal, ou que o Mal
se apagou diante do Bem, mas que esta situação (e esse mecanismo de Vida do Espírito) nada tem a ver com
os mecanismos deste mundo, transcendendo-os largamente, e não tendo mais como base qualquer oposição,

ou contradição, entre o Bem e o Mal.
Viver esta experiência, antes mesmo que ela seja estabelecida de maneira duradoura (e isso foi explicado,

ontem, pelo bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO, ver sua canalização de 23 de agosto) (*) e por outros,
faz apreenderem-se de que existe, provavelmente, um outro estado da consciência.

Este estado, eu o denominei Autônomo, eu o denominei Liberdade e eu o denominei Desconhecido.
Porque, obviamente, jamais a consciência ordinária poderá, quaisquer que sejam seus desejos de

aprimoramento, qualquer que seja sua vontade de Bem, e qualquer que seja sua prática do Bem, de maneira
intensiva, e até mesmo, eu diria, a mais perfeita que seja (exceto, é claro, algumas almas ditas predestinadas),

jamais poderá sair desta Ilusão.

***

O princípio do confinamento e da Ilusão espiritual, como eu desenvolvi em numerosas ocasiões, é bem
exatamente oriundo desta projeção em um futuro idealizado, que é claro, e como nós o constatamos desde a

história conhecida da Terra, estritamente jamais existiu e não poderá jamais existir, pelo próprio fato da
Existência do Bem e do Mal.

Acreditar que um dia, em breve, existirá um Bem Absoluto sobre esta Terra, tal como ela é, resulta de uma
visão e de um desconhecimento total das Leis do Espírito.

Vários ensinamentos espirituais, com base na alma, utilizaram-se desta ignorância da consciência para confiná-
los, ainda mais, em um ideal de Bem, muito lógico, ainda uma vez, e muito agradável, mas que, como a
experiência o mostra, para todas essas pessoas engajadas nesses movimentos espirituais, não resulta,

evidentemente, jamais, jamais, na Alegria e na Felicidade.
Somente os seres tendo, no passado, acedido ao Espírito, somente os seres, hoje, Vibrando nas Coroas

Radiantes, somente alguns místicos modernos (independentemente de qualquer religião, e é cada vez mais
frequente o caso, independentemente de qualquer cultura), testemunham, com suas palavras, o seu acesso a

esta Unidade.

***

A Unidade não é nem a transcendência do Bem, nem a transcendência do mal, mas um estado Vibratório que
nada mais tem a ver com o Bem e o Mal.

O que não quer dizer que a Unidade não consista em fazer o Bem, mas simplesmente que a Unidade está além
do Bem: ela é, em certo sentido, um estado e uma ação, independentes de qualquer reação, de qualquer

emoção, de qualquer condicionamento, de qualquer crença.
Ela está ligada à experiência da própria Consciência, ela está ligada, inabalavelmente, ao Espírito, e se

distancia progressivamente de tudo o que pertence a este mundo, de tudo o que pertence a um corpo, a uma
história, a uma vivência.

A Unidade não tem o que fazer da pessoa.
Como foi demonstrado em tudo o que lhes foi dado durante o desdobramento da Luz (nós lhes comunicamos
um conjunto de elementos ligados à falsificação, ao confinamento), é preciso compreender que o ser humano

inscrito na ‘vontade de Bem’ jamais poderá viver o Espírito.
O Espírito pode apenas ser vivido pelo Espírito, e no Espírito.

E o Espírito, como isso foi enunciado, anunciado, declamado, por todos os seres que vivenciaram este acesso
ao Espírito, não é deste mundo.

E isso é impossível, já que é justamente o Espírito que foi removido deste mundo, deixando-os neste dilema
do Bem e do Mal, neste sofrimento que todo ser humano conheceu e irá conhecer.



***

Em certas experiências de sofrimento (e eu estou bem situado para falar sobre isso), durante uma sideração, o
sofrimento se torna de algum modo tão, tão terrível e intransponível que, naquele momento, pode aparecer o

Espírito.
As condições da Terra atualmente os conduzem diretamente para isso, não enquanto um sofrimento para o

sofrimento, não para um Mal por um Mal, não para uma retribuição, ligada ao Mal que teria sido feito sobre esta
Terra, ou a esta Terra, ou a grupos de homens, por outros homens.

Aí estaria o erro: considerar que haveria uma recompensa e que cada um vai pagar os frutos das suas ações,
ou a reação das suas ações.

A Unidade, o Espírito, a Luz Vibral, não tem que fazer esses jogos estúpidos, tais como eu posso nomeá-los,
não a partir do ser humano na vida, mas a partir da própria falsificação tendo sempre mais afastado vocês (e

nos afastado sempre mais) da Verdade.
Alguns seres disseram, tendo vivido este acesso à Unidade, que a Verdade não era deste mundo e que nada

do que pertence a este mundo é real.
E é a estrita Verdade.

E, no entanto, obviamente, enquanto vocês estiverem interessados no seu corpo, interessados na sua história,
bem, é muito simples: para vocês, é a única verdade.

Não há outra verdade.
E é, de qualquer modo, inevitável: mesmo pondo fim a esta Ilusão, vocês não encontrarão outra coisa senão a

Ilusão, por um princípio de confinamento que foi longamente explicado, no nível da matriz astral, que é a
mesma que a matriz física já que é uma matriz aprisionadora, confinante, não tendo qualquer porta de saída.

***

Então, é claro, o ser humano, não podendo conceber o fato de não ter mecanismo de saída, construiu
princípios humanistas, princípios idealistas, de ir sempre para um aperfeiçoamento.

Mas quem pode dizer, na vida que se vive hoje, qualquer que seja, que existe um princípio de aperfeiçoamento
permanente, e certo e determinado?

Ele não existe, é evidente.
Somente o mecanismo de extração da Ilusão, pela própria Consciência, de acesso à Unidade, os faz

descobrir, em uma visão ampliada e que nada mais tem a ver com este mundo, o que a maior parte dos seres
que vivenciaram a Unidade lhes disse desde muito tempo: este mundo é uma Ilusão total, a personalidade é

uma Ilusão total.
Enquanto vocês aderirem a um ou outro, vocês estão aprisionados neste mundo.

E lembrem-se de que vocês não podem sair deste mundo pela morte, esperando sair da Ilusão, já que o outro
lado é exatamente a mesma Ilusão.

***

A revolução que está em andamento (e é uma revolução, já que há uma mudança de paradigma e o fim desta
Idade Sombria) não é um futuro melhor no mesmo mundo de competição.

É uma mudança total da Frequência da Consciência.
É uma mudança total, digamos, de Dimensão onde as Leis nada mais terão a ver com o que existiu, a título

individual ou coletivo.
As operações foram planejadas o tempo todo.

Os seres, como eu disse, saíram desta matriz aprisionadora e lhes descreveram o estado da Consciência, e
manifestaram esta Consciência de diferentes maneiras.

Aliás, aqueles seres, nos tempos mais antigos (remontando a várias gerações) foram muitas vezes luzes,
faróis, atraindo outras almas desejando, evidentemente, viver a mesma coisa, e, evidentemente, sem quase

jamais poder vivê-lo.
Assim, durante a minha vida, havia muitas pessoas que me escutavam, e havia em mim este sofrimento,

qualquer que fosse a Unidade que eu vivesse, de não poder comunicar este estado, porque é um estado (e
isso lhes foi dito) que é absolutamente incomunicável, enquanto a pessoa que estiver à sua frente permanecer

na personalidade.
As modificações Vibratórias da consciência (nesse corpo onde deve se realizar a mudança, a transformação),

tornaram-se mais fáceis, isso lhes foi dito.
Mas enquanto vocês permanecerem em uma ótica de Bem e de Mal, com relação à sua própria vida, com

relação às suas próprias adesões, quaisquer que sejam (seja no nível das crenças, e no próprio nível do que
chega a esse corpo, ou aos seus próximos), vocês não podem penetrar a Unidade.



***

Naturalmente, houve mecanismos (que lhes foram, aí também, amplamente desenvolvidos) de sobreposição,
de justaposição da consciência normal do homem, com um estado diferente.

Nós abordamos, em várias ocasiões e em vários momentos, esta noção de escolha, impulsionada, desde o
ano de 2008 do seu calendário, pelo Arcanjo JOFIEL, permitindo-lhes traçar, de algum modo, os impulsos, ou

para ir ao Espírito, ou para ir à alma.
Ou, em todo caso, para tentar impulsionar outra coisa do que a ação/reação da consciência ordinária,

confinada, sem qualquer conhecimento até mesmo da alma.
E depois, pouco depois, ocorreram as Núpcias Celestes, e um conjunto de elementos no nível bem além desta

Terra, neste Sistema Solar e neste conjunto de Universos, tendo impulsionado, ainda mais, eu diria, as
sementes da Unidade e a Vibração da Unidade, no corpo da Terra, no corpo humano, no corpo social.

***

Nós sempre lhes dissemos que a chegada da Luz, de maneira cada vez mais nítida e intensa, veria algumas
reações.

A primeira dessas reações, logicamente, todo ser humano pode aperceber-se disso, conecta, de alguma
forma, o que eu dizia em relação ao fato de que aqueles que tinham vivido a Unidade, desde algumas

gerações, eram faróis para os outros, e de que um conjunto de seres humanos reagrupava-se ao redor desses
seres para tentar recolher uma parcela, uma amostra.

E vocês irão lembrar, aliás, de que quaisquer que sejam as palavras (as minhas, durante a minha vida, as
palavras de SRI AUROBINDO, de UM AMIGO, ou do conjunto de corpos dado nos testemunhos, por exemplo,
da vida de TERESA DE LISIEUX, ou de tantos outros), o fato de aderir a isso não permite viver a mesma coisa

que esses seres.
Sem isso, é claro, vocês iriam se apreender do que vocês iriam viver.

Esse não é o caso.
Assim, portanto, como lhes foi dito, vocês não podem contar com o que quer que seja do exterior a vocês para

penetrar os Reinos da Unidade.
O Reino da Unidade realiza-se apenas, como foi dito, quando os princípios Arimânicos e Luciferianos são

totalmente transmutados em vocês, e quando vocês aceitam (o que eu desenvolvi, aí também) esta noção de
Sacrifício, ou seja, de Superação do Bem e do Mal, e não simplesmente da vontade de Bem ou de buscar o

aperfeiçoamento.
Porque nenhum aperfeiçoamento, qualquer que seja, conduzirá ao Espírito.

Existe apenas uma modificação da consciência, e isso também, lhes foi falado por todos aqueles que
vivenciaram este acesso à Unidade.

Eles lhes falaram (sem entrar nos detalhes) de sua cultura, de suas próprias crenças, e do seu melhor.
Todos eles lhes falaram da Alegria inefável deste estado de Unidade.

Que nada tem a ver com a indiferença.
Que nada tem a ver com o fato de estar ausente, ou de estar em uma ilusão quimérica.

Já que todos (e todos nós) falamos deste estado como a única realidade tangível, imutável, Fonte de
satisfação infinita e Eterna.

***

Tudo o que pertence a este mundo não pode rivalizar, de maneira alguma, com a Unidade.
O Bem e o Mal jamais irão levá-los à Unidade.

Eles irão levá-los a uma forma de perfeição (se tanto é que podemos falar assim) da alma, na encarnação.
Algumas almas, por sinal, pararam nesta aparência de perfeição, sem buscar encontrar o Espírito.

Essas almas estão confinadas em um princípio de ‘ilusão de perfeição’.
E é este princípio de ilusão de perfeição que se originou de um grande número de ensinamentos espirituais

falsificados, tendo-os feito esperar um paraíso sobre a Terra, ou um aperfeiçoamento da consciência, sempre
inscrito segundo os princípios das leis e das regras da encarnação.

Isso (eu espero, vocês assimilaram, digeriram) é estritamente impossível.
As condições desta matriz aprisionadora (e eu não falo da vida nos Mundos em carbono, mas especificamente

neste mundo) privaram este mundo da Luz, da conexão com A FONTE e, portanto, da sua Unidade.
Deste modo, a Dualidade deste mundo é chamada de dissociada.

É uma 3ª Dimensão que pode existir estando Unificado, mas que, aqui, apenas pode refletir-se pela
perpetuação, infinita, do Bem e do Mal, da competição, da predação, da Ilusão.



Jamais vocês poderão viver a Alegria permanecendo neste mundo, mesmo se alguns seres chegarem
efetivamente, agora, a conectar a sua Unidade e a viver a Unidade.
Vocês ali são ajudados, mesmo vocês sozinhos realizando isso.

Mas é evidente, para aqueles que vivem a Unidade desde algum tempo (e que então perceberam, e que vivem
a Ilusão deste mundo, em todos os seus componentes), que, obviamente, não pode existir qualquer solução

de continuidade, em meio à Unidade, para este mundo da Dualidade, levando a uma sucessão de
acontecimentos, visando totalmente Transcender o Bem e o Mal.

Isso lhes foi descrito de inúmeras maneiras, tanto no nível dos envelopes isolantes da Terra, como dos
envelopes isolantes do homem.

***

É esse processo que, agora, vai emergir, em vocês, cada vez mais (isso lhes foi dito também), mas vocês não
poderão mais de qualquer maneira, de maneira alguma, trapacear com vocês mesmo.

Vocês não poderão mais mentir para vocês, mesmo em meio ao ego.
Ou vocês permanecerão no ego, e a Alegria não poderá estar presente.

Ou vocês irão se estabelecer na Unidade, a Alegria estará presente e o ego desaparecerá, por completo.
E isso não pode estar sujeito à confusão, porque a Consciência vê totalmente Claro.

Somente o ego e a personalidade vão se interrogar para saber se eles estão na Alegria.
A Consciência da Unidade jamais interroga, porque ela sabe que está na Alegria e na Serenidade, e que ela

saiu das interações da matriz, enquanto estando no Interior deste mundo, por enquanto.
Porque vocês ali têm um papel, que é estabelecer a Luz, Semear a Luz, pela sua Presença.

Obviamente, nós lhes dissemos, e João (ndr: SRI AUROBINDO) disse quando ele foi São João: “haverá
muitos Chamados e poucos Eleitos; os Chamados serão aqueles que serão marcados na testa e que saberão,

e que viverão a Luz”.
Mas de qual Luz ele fala?
De qual Luz nós falamos?

Seria uma luz exterior, para a qual é preciso ir, como um ideal inscrito no sentido deste mundo e da
prolongação deste mundo?

Ou é uma Luz Interior, que os estabelecem, de maneira definitiva, cada vez mais integrante, na Alegria e na
Unidade?

***

Toda a questão se resume nisso.
E isso irá lhes aparecer cada vez mais cruamente, eu diria, gradualmente e à medida dos dias que vocês vivem
agora, em sua vida, em suas interações, em suas relações, em suas afeições, em todos os ramos e todos os

setores da sociedade.
Vocês ficaram afetados, seja o que for que vocês viviam, ou vocês não se afetaram?

Vocês estão na Unidade, ou vocês estão na Dualidade?
E a diferença, além dos aspectos Vibratórios obtidos durante seus espaços particulares, deve se refletir, de

maneira cada vez mais flagrante, em sua vida ordinária a mais simples, quaisquer que sejam os gestos os mais
comuns da vida.

E isso é muito simples: vocês existem enquanto pessoa ou vocês existem enquanto Espírito?
O que vai guiar a sua vida são as contingências materiais, afetivas, pessoais, ou elas estão diretamente ligadas

à Liberdade do Espírito e da Alegria?
Irá aparecer-lhes, cada vez mais claramente, não mais uma separação, eu diria, no Interior de cada consciência

humana, mas uma espécie de linha de ruptura, tendo sido denominada, pelo Anjo METATRON, como a
perfuração do pericárdio, a abertura da Porta posterior, a Passagem da Porta Estreita.

***

Tudo isso remete, finalmente, à constatação da sua própria consciência, no momento em que isso ocorrer na
sua vida (qualquer que seja o acontecimento ocorrendo, qualquer que seja a relação ocorrendo): quem dirige a

sua vida, mesmo neste mundo Dual?
É a Alegria, é o interesse, é a vontade de Bem ou de Mal?

Quem dita a sua ação?
É a reação a um estímulo exterior, ou é uma ação que é totalmente independente de qualquer reação, em

relação a este mundo, mas que é apenas uma ação inscrita na Liberdade do Espírito?



Em um caso, vocês irão para o Espírito, na Leveza e uma Alegria cada vez mais intensa.
No outro caso, vocês irão para um peso, uma gravidade e um sofrimento cada vez mais intenso.

Isso foi dito, já, por vários Arcanjos, independentemente deste canal, desde muito tempo, eu diria, desde duas
gerações: vocês querem ir para o pesado ou vocês querem ir para o Leve?

Mas vocês não podem ir para o Leve, levando o pesado.
A Porta Estreita não pode ser atravessada pela personalidade.

***

Tudo isso, nós lhes falamos de múltiplas maneiras.
Seja pelas Estrelas, da cabeça, pelas Portas, correspondendo a Vibrações particulares, pela própria

Consciência, pela descrição dos estados de Unidade, por algumas Estrelas.
Ou ainda, os mecanismos permitindo aproximarem-se desta vivência da Unidade, e os mecanismos por vezes
presentes, como ‘a noite escura da alma’, como os antagonismos que podem existir, não enquanto oposição,

como o Bem e o Mal, mas realmente uma diferença total de consciência entre Ser Unitário e ser Dual.
Os dois vão se quebrar, no conjunto da Terra, como em vocês.

Porque os dois não podem coexistir.
Eles coexistiram o tempo necessário para que, de maneira coletiva, a Luz pudesse se assentar, ancorar-se,

difundir-se sobre este mundo.
Vocês ali participaram, que vocês sejam (e eu não gosto bastante dessas palavras) Chamados ou Eleitos, na
medida em que o mais importante não é ser Chamado ou ser Eleito, mas o mais importante é ser Liberado, e

isso todos vocês estão.

***

Assim, portanto, a cada dia, esta quebra vai aparecer-lhes cada vez mais evidente, em vocês, nos seus
comportamentos.

Porque irá se tornar cada vez mais claro que vocês são Unitários, ou Duais.
Lembrem-se de que a Unidade não pode ser obtida por qualquer vontade.

Mesmo se, é claro, algumas almas privilegiadas lhes descreveram esta Tensão final da alma para o Espírito, o
que fazia com que esses seres, em dados momentos, por razões específicas, vivessem a Unidade.

Hoje, a Unidade não se inscreve em uma particularidade de alguns indivíduos, presentes sobre a Terra, em um
dado século.

Mas ela se inscreve em um contexto transformador, cada vez mais brutal (segundo o sentido da visão
separada), cada vez mais feliz (segundo o sentido da Visão Unificada), que chega de maneira bem concreta

sobre esta Terra.
O CRISTO disse: “aqueles que desejarem salvar sua vida, irão perdê-la”.

Vocês irão constatar, em breve, que esta frase não é uma metáfora, nem uma simbologia, mas está bem
inscrita na realidade da carne e da vivência que é para viver.

***

Lembrem-se de que a Unidade é, antes de tudo, marcada pela Alegria, independentemente das percepções
Vibratórias, independentemente mesmo, eu diria, das percepções no peito.

Mas é inegável que, se a Vibração presente no seu Coração for real, a Alegria apenas pode acompanhá-lo.
Vocês não podem manifestar qualquer tristeza, qualquer oposição ou contrariedade, e estar ao mesmo tempo

na Alegria do Coração.
Vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, este quebra (como eu a nomeei) que existe entre os dois

estados.

***

O que vem não é então uma mudança.
O que vem não é então a chegada de uma luz que iria se instalar neste mundo, para perpetuar este mundo.

Mas, sim, uma transformação total do contexto de Vida, e, portanto, do contexto da Consciência que,
justamente, se ela aceitar a Unidade, vai perder todos os enquadramentos e todos os confinamentos.

E quando eu digo todos os confinamentos, vocês sabem pertinentemente que eu falo também bem desse
corpo, de tudo o que pode existir como confinamento neste mundo, seja o que for.



Mesmo se lhes for agradável, mesmo se lhes for tranquilizante, mesmo se lhes parecer inscrito nas leis lógicas,
hereditárias ou genéticas (que não têm estritamente qualquer relação, e qualquer ligação familiar possível, eu

diria, com a Unidade).
Tudo isso vai realmente estar cada vez mais claro.

Não haverá esforço a fazer para aperceber-se disso, porque isso vai se tornar, eu diria, como o nariz no meio
do rosto, evidente para todos.

O momento em que a Luz irá se revelar, na totalidade, para a consciência da humanidade: depois daquele
momento, ninguém poderá dizer que não sabia.

Ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, que ignorava que existia outra coisa, já que é justamente esta outra
coisa que vem ao seu encontro.

***

O objetivo dos elementos que eu reforcei, hoje (já que lhes foram, para a maior parte, já desenvolvidos), é
unicamente para fazê-los, realmente, salientar, da Consciência, esta noção de Bem e de Mal, que está inscrita,

como vocês o sabem, na própria estrutura do ser humano, e no próprio princípio da lei de falsificação.
Nos Mundos Unificados existe apenas a Alegria.

O Bem e o Mal não têm qualquer sentido, nem qualquer direção, já que eles são totalmente excludentes.
Já que não existe qualquer zona de Sombra, já que não existe qualquer separação, e já que não existe qualquer

possibilidade de sofrimento, qualquer que seja.
O Universo é perfeito.

E ele é, eu diria, de todos os Tempos, de todo espaço e de toda Dimensão.
Nada há para aperfeiçoar, nada há para evoluir, em meio à Unidade.

Tudo já está revelado, tudo já está inscrito, em todos os Tempos, e em todas as possibilidades de
manifestação da Vida.

***

Eis os elementos de reflexão que eu queria levar à sua consciência, ainda mais hoje.
Irmãos e Irmãs, eu lhes agradeço pela sua atenção benevolente.

Nós iremos reviver um espaço de comunhão, e eu lhes digo até uma outra vez.
Até breve.

... Efusão Vibratória ...

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

(*) – SRI AUROBINDO (23.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-23-de-a...

***
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110912_-_FRERE_...

~ O DESAFIO DO MOMENTO ATUAL ~

Eu sou IRMÃO K. 
Recebam, Irmãos e Irmãs, todas as minhas saudações e todo o meu Amor.

A minha intervenção desta noite irá se situar na sequência lógica das várias intervenções que eu lhes dei,
referentes, tanto à Liberdade e à Autonomia, como à liberação do conhecido e o acesso ao desconhecido.

Eu gostaria, esta noite, de falar-lhes do desafio do momento atual.
Este desafio do momento atual inscreve-se em duas perspectivas.

A primeira que é, eu diria, totalmente independente de qualquer tempo exterior, de qualquer calendário e que
sempre é válida (e que sempre valeu, no passado).

Eu terminarei esta exposição por uma segunda perspectiva que é, ela, muito mais focada no tempo atual que
vocês vivem, que traz alguns esclarecimentos e algumas especificações referentes ao desafio do momento

atual.

***

Vários Arcanjos, vários Anciãos, lhes falaram da necessidade de aproximarem-se de HIC e NUNC, do AQUI e
AGORA, ou seja, de aproximarem-se do que vocês vivem, com Consciência, no instante presente, a fim de não

serem afetados, em qualquer nível, pelo seu passado, pela sua história ou por uma projeção no futuro,
independentemente do motivo, independentemente da causa.

Uma série de elementos foram comunicados permitindo, através de diversas técnicas, de diversos
procedimentos, aproximá-los desse famoso ‘instante presente’.

O momento presente que lhes permite, no nível emocional, mental e no nível da Consciência, realizar uma
espécie de alinhamento possibilitando beneficiar de alguns afluxos e alguns influxos, correspondendo a uma
captação da Luz ou de uma Consciência, diferente da consciência ordinária, e permitindo, para alguns, viver e

manifestar a Consciência que foi nomeada Turiya ou Supramental.

***

O desafio do momento atual sempre foi, em todas as tradições e em todos os povos, certamente, o elemento
mais ambíguo, mais complexo e, ao mesmo tempo, mais simples de realizar.

De fato, o instante presente é, por Essência, inapreensível, já que quando vocês pensam no instante presente,
ele já passou.

E vocês estão em um novo instante presente.
O que significou daí (e vocês encontram este conceito nos ensinamentos, tanto orientais como ocidentais):

existem, através da oração, da meditação, da contemplação e de outras técnicas derivativas (do Yoga
também), meios que foram dados ao Homem para experimentar uma aproximação da não linearidade do

tempo, tal como é percebido e vivenciado pela consciência ordinária quando estamos encarnados.
Todos os místicos, de qualquer origem, descreveram um momento particular, como se existisse uma

apreensão da Consciência, transcendendo, justamente, esta linearidade do tempo passado, presente e futuro,
permitindo à Consciência, no espaço de um instante, no espaço de um momento mais longo, sair desta

linearidade do tempo e culminar em uma Consciência não habitual, onde as percepções dos sentidos, onde as
percepções da Consciência, não são mais de qualquer maneira habituais.  

Alguns místicos até mesmo consideraram e vivenciaram que a parada do tempo era, de algum modo, no nível
do desenrolar da Consciência, indispensável, para aceder a esta Consciência não ordinária, e para viver um
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estado de Consciência buscando um estado diferente do ordinário e se acompanhando de manifestações
incomuns.

***

A linearidade do tempo é, em certo sentido, inelutável, para o ser humano encarnado, como para qualquer
forma de vida encarnada e presente na superfície deste mundo.

Existiria, então, um espaço que não depende de um passado, que não depende de um futuro, no qual, através
da meditação, da oração, da contemplação, do Yoga ou de outra coisa, seria possível, portanto, escapar a esta

linearidade e aceder a um tempo que eu denominaria transcendente.

***

O problema do mundo moderno (e independentemente deste espaço particular de tempo que vocês vivem) foi
modificar a percepção do tempo, até mesmo, pela Consciência, já que o ser humano, podemos dizê-lo, em

seus diferentes períodos de povoamento, sempre seguiu, como foi dito, os ciclos da natureza.
Desde ainda há pouco tempo, de fato, na escala humana, o Homem seguia o curso do Sol, levantava-se com

ele e se deitava com ele.
O progresso modificou, é claro, esse agenciamento lógico do tempo, entre o nascer e o pôr do Sol, fazendo

alternar os ritmos de sono e de vigília.
Alguns trabalham durante a noite.

A Luz mudou, pela sua abundância (a eletricidade), permitindo viver no seu próprio ritmo, não dependendo mais
de modo algum, em todo caso para esta parte aqui, de qualquer ritmo solar.

Em algum lugar, podemos dizer que o Homem foi libertado de determinados prazos.
Isso é também o mesmo, aparentemente, para o que se denomina a duração de uma vida, cuja expectativa,

calculada e assim nomeada, foi ampliada gradualmente e à medida desse século XX que transcorreu.
A expectativa de vida era limitada a uma geração, desde ainda alguns séculos.

E progressivamente, esta expectativa de vida permitiu aos seres humanos vislumbrarem, de alguma forma, ter
várias vidas em uma vida.

Dessa maneira, surgiram mudanças de carreira, mudanças de cônjuge, ou mudanças de lugar.
De fato, a modernidade trouxe uma mobilidade, no tempo, e esse tempo foi, de algum modo, estendido,

prolongado, permitindo ao ser humano fazer várias experiências de frente e encontrar o que vocês chamam de
informações, por diferentes fontes, que não se enquadravam mais no sentido habitual do olhar e da observação

do ritmo e das estações, mas que se tornou, eu diria, globalizado e mundial, permitindo, por intermédio dos
seus meios modernos de comunicação, transcender esses limites inscritos no calendário solar ou em um

calendário temporal específico, ligado a espaços específicos da Terra.

***

O ser humano então adotou, de alguma maneira, os seus mecanismos de vida, em relação ao desafio deste
tempo presente, em relação à modernidade, fazendo-o captar (podemos empregar essa palavra) alguns

elementos que teriam sido impossíveis de captar anteriormente.
Eu não falo unicamente de informações, mas ainda do acesso a um conhecimento do seu ambiente, que era

ainda impossível, há somente uma centena de anos.
A questão que se coloca é saber se esta modernidade, se esta elasticidade do tempo, se esta saída do tempo

solar, permitiu ao ser humano aproximar-se da sua transcendência.
Obviamente, isso não ocorreu, vocês não tenham dúvida, muito pelo contrário, já que tudo foi criado, em meio à

modernidade, para colocar o Homem em um ritmo frenético de competição, não tendo mais nada a ver com
uma vida pacífica evoluindo segundo as estações e segundo o ritmo diário, com as suas ocupações

cadenciadas por esse próprio ritmo diário.
Então, é claro, a consciência do homem moderno, hoje, nada tem a ver com a consciência do homem da Idade

Média.
E eu falo, nesse nível, do homem normal, sem nenhuma busca específica de sentido, de espiritualidade, e que

tem a sua vida em meio à sua personalidade, realizando as suas funções.

***

Hoje, os meios de sedução, de informação, de conhecimento, criaram uma grande quantidade de suportes
(tecnológicos ou outros) que atraíram o ser humano para esta modernidade.



Esta modernidade tornou, efetivamente, muito mais fácil a vida ordinária.
Na realidade, para ter-se água, basta, em geral (em todo caso no ocidente), abrir uma torneira: não há mais

balde para descer em um poço, nem há que se deslocar para ir a esse poço.
Todos os deslocamentos, aliás, tornaram-se muito mais fáceis e se inscrevem, como vocês talvez notaram, em

tempos cada vez mais rápidos, exceto, é claro, nas cidades e no que vocês chamam de engarrafamento.

***

O ser humano tornou-se então capaz, através da sua tecnologia, de se deslocar de um extremo ao outro do
planeta.

Agora, será que podemos dizer que isso se acompanhou de uma possibilidade, do ser humano, de viajar, de
algum modo, ao seu Interior e de experimentar o conhecimento Interior do seu estado transcendente?

Evidentemente, a resposta é 'não', já que esta modernidade é acompanhada, como isso foi descrito nos textos
orientais, do aparecimento de uma idade decadente, chamada de idade Sombria ou Kali Yuga, onde o homem
se fincou, cada vez mais, em uma materialidade e em um afastamento dos ciclos naturais, afastando-se, assim,

do seu contato, inerente e natural, com a sua natureza de ser vivente sobre esta Terra.

***

O problema não é, para mim, discorrer sobre os méritos ou descréditos desta evolução, se for uma, ou de uma
involução.

O objetivo é mais aperceber-se, real e concretamente, de que o conjunto desta evolução, ou involução, levou o
Homem a afastar-se, cada vez mais, da sua transcendência.

No passado, não tão distante, o ser humano não se colocava a questão da transcendência: ele vivia
completamente inserido na sua dinâmica do presente.

Ele não se colocava, tampouco, a questão de qualquer falsificação, de qualquer Unidade e eu diria até mesmo
que ele não se colocava, muitas vezes, a questão do bem e do mal, além do seu próprio círculo de vida que se
referia, frequentemente, à sua família e ao seu círculo restrito, evoluindo no mesmo espaço ou em um espaço

próximo, em todo caso, do seu.

***

Deste modo, apareceu o que, de maneira universal, foi chamado de civilização do lazer, ao mesmo tempo em
que se instalava a civilização da competição e da informação.

Isso não é para julgar já que isso é, e isso correspondeu, de alguma forma, à concretização de uma série de
projeções exteriores da humanidade no seu conjunto, através do que é conhecido por vocês como um sistema

de crenças, um sistema de valores ou um sistema de melhorias do contexto de vida.

***

Muitos de vocês, hoje, sabem e vivem o fato de que esse contexto de vida não é, em princípio, absolutamente
nem libertador, nem passível de expansão e nem transcendente.

É, na realidade, extremamente difícil para um ser, tendo adotado a modernidade, na sua totalidade, e inscrito
em uma corrida a esta modernidade e a este progresso (e especialmente se ele tiver um papel social ou

econômico de destaque), de falar de alguma transcendência.
O mundo moderno pôs fim a esta aparência de separação, pôs fim a esta aparência de distância, aproximou
uma série de elementos do ser humano, mas que nada tem a ver, é claro, com a transcendência do homem,

enquanto dando a impressão de uma maior liberdade do que antigamente, pelo próprio fato do prolongamento
da vida, pelo próprio fato da capacidade para simplificar o que nós chamamos de necessidades atuais e para

criar, de algum modo, novos desejos e novos prazeres, diretamente procedentes da engenhosidade
tecnológica do ser humano no século XX.

***

O desafio do momento atual é, justamente, reconciliar, de alguma maneira, com a natureza, reconciliar com os
ciclos e os ritmos que eu chamaria de naturais.

Obviamente, o fato de ter criado uma possibilidade de ter a luz em plena noite, pela eletricidade, o fato de não
ficar mais distanciado pelos registros do calendário diário, tornou o Homem muito mais ávido e muito mais

orientado para o exterior do que ele foi durante tempos anteriores.



O desafio do momento atual é, então, chegar a encontrar, nesta acentuação do tempo e neste alargamento do
tempo (que não é uma parada do tempo), encontrar o meio ou os meios que vão permitir aproximar-se deste
tempo presente, além da linearidade deste tempo que transcorre, além das seduções, dos prazeres e das

atrações deste mundo, da sua tecnologia e dos seus meios, para ir à busca de Si.

***

Ir à busca de Si jamais necessitou de mudar de país, jamais necessitou de mudar seja do que for.
Podemos até mesmo dizer que ir ao encontro de Si é totalmente, em princípio, independente de qualquer

curso ou de qualquer procura exterior.
A busca de Si pode ocorrer através da adesão (disso vocês sabem) a religiões, a princípios, a filosofias, a

crenças, a uma experiência também.
Mas é apenas uma busca.

O desafio do momento atual, como sentido, cortando todas as fontes de informação ditas exteriores ou
exógenas, é encontrar uma transcendência.

Esta transcendência, enquanto inscrita em uma busca exterior, mesmo a mais louvável, através de exercícios
exteriores, através da adesão a uma religião ou a uma filosofia, jamais permite, infelizmente, encontrar a

transcendência.

***

Na realidade, até agora e até um tempo relativamente recente, o número de seres humanos que tiveram acesso
a esta transcendência, pela adesão a uma religião, a um princípio, a uma filosofia, é extremamente limitado.

E, aliás, aqueles que fizeram parte de sistemas de crenças, sejam religiosos ou outros, e que acederam a esta
transcendência, no oriente como no ocidente, foram tão raros que se tornaram ou santos, ou personagens, em
todo caso, notáveis segundo a sua tradição, e que atraíram muitas pessoas que esperavam, pelo encontro com

esses seres, viver uma parcela desta transcendência, uma parcela desta eternidade.

**

Isso foi extremamente flagrante no século XIX e no século XX onde, como vocês sabem, a maioria daqueles
que são denominados Anciãos, estava presente sobre a Terra para ancorar, de alguma forma, o

desdobramento da Luz que vocês vivem hoje.
Esses seres, seja qual for o seu local de predileção, seja qual for o seu local de origem ou o seu local de vida,

deixaram uma mensagem, deixaram um testemunho, pelo seu caminho, pela sua vivência.
Todos esses seres que, hoje, constituem a Assembleia dos Melquizedeques, deixaram o plano da Terra, o

mais tardar no decorrer dos anos de 1985-90.
Desde esse tempo, a época dos Mestres Encarnados foi totalmente revolucionada.

De fato, o que devia ser ancorado foi totalmente ancorado.
As informações disponíveis que nós deixamos, uns e outros, lançaram, de algum modo, as bases, mesmo se
nenhum de nós, naquele momento, pôde abordar claramente o que era a Unidade, de maneira tão nítidas hoje,
porque era extremamente difícil poder aceder a este estado de Unidade sem ter parado o tempo, justamente, e

sem ter saído da linearidade do tempo, na totalidade.
O que não é o caso de vocês hoje porque muitos de vocês, que vivenciaram as transformações Vibratórias,

prosseguiram sua vida neste mundo, em sua linearidade habitual, mesmo se alguns componentes foram
alterados, em seus diversos ambientes.

***

O desafio do momento atual, então, tem sido sempre o de extrair-se, de algum modo, de uma maneira ou de
outra, o momento de viver esta saída do tempo: o acesso à transcendência.

Todos nós insistimos, durante a nossa vida (independentemente da nossa filosofia de vida, das nossas
adesões, nós também, às nossas crenças), em mostrar, cada um à sua maneira, que existiam exercícios da
Consciência (por minha vez), exercícios espirituais (por outros), testemunhos de vida (por outros ainda), que

permitiam transcender a linearidade do tempo.
Ou expresso através de curas (como o Mestre PHILIPPE DE LYON, que viveu um pouquinho antes), ou através

de ensinamentos espirituais (como fez o nosso Comandante ou ainda como fizeram outros Anciãos que
criaram escolas, como o Mestre RAM).

Tudo isso correspondeu a uma época onde os seres humanos estavam ávidos para encontrar um Mestre
exterior para seguir, para banhar-se no seu ambiente.



***

Durante a minha vida, eu jamais busquei isso já que eu mesmo rejeitei, formalmente, ao abordar que na minha
opinião (e isso se verifica hoje, para muitos seres humanos), não há outro Mestre senão si mesmo, quando se

decide cruzar a Porta do próprio Coração.
E que nenhum testemunho, hoje, pode substituir o testemunho direto da Luz, e que nenhum ser humano, seja

ele qual for, pode trazer-lhes o que vocês têm direito de viver, vocês mesmos, sozinhos, com a Luz Vibral.

***

O desafio do momento atual, e dos tempos que vocês vivem desde um século, e principalmente agora (e eu
não falo dos tempos reduzidos que virão na segunda parte da minha exposição), é que a Luz Vibral convida-os

a sair do tempo.
Ela os convida a sair do tempo em seus espaços de alinhamento.

Ela os convida a sair do tempo nos espaços Vibratórios que vocês vivem, independentemente dos
alinhamentos.

Todos vocês constataram que em certos momentos (não necessariamente identificáveis em relação à Lua, ou
em relação a um humor Interior), o afluxo de Vibrações faz-se muito intenso, ao nível da cabeça para a maioria
de vocês e, para alguns de vocês agora, ao nível do Coração e para outros, mais raros, ao nível da Kundalini.
 Este apelo da Luz necessita, da sua parte, uma atenção e uma meticulosidade extremas, permitindo-lhes ‘ali

responder’, de algum modo, de maneira adequada, a fim de se beneficiar ao máximo e de colher os influxos da
Luz que são, vocês sabem, transformantes, no nível da sua Consciência.

Tudo isso, uns e outros, vocês têm acompanhado, em graus diversos e têm alcançado, em graus diversos.

***

Convém também compreender que neste momento presente, e independentemente de tudo o que nós lhes
demos, uns e outros (e mesmo através do que eu desenvolvi, há pouco tempo, através de algumas Portas para
passar, para transcender), em última análise, há apenas vocês sozinhos e só vocês que podem efetuar a última

passagem.
Então, por que, poderiam me dizer, ter realizado todas essas preparações?

Bem, simplesmente, para levá-los à frente desta Porta.
E esta Porta, apenas vocês que podem atravessá-la, e vocês sozinhos.

***

Várias Estrelas e vários Anciãos, independentemente de mim mesmo, falaram sobre o que era a passagem
desta Porta e eu os remeto às suas intervenções.

A passagem desta Porta, que pouco pode ser dito enquanto não tivermos vivenciado, porque agora, expressá-
la em palavras poderia falseá-la.

Obviamente, podemos falar de Samadhi, podemos falar de Consciência Unificada, podemos falar de Estado
de Ser, mas isso são apenas palavras enquanto o Ser, ele mesmo, não vivenciou, fundamentalmente, no

Interior dele mesmo.
O paradoxo é que, parar o tempo para viver isso deve fazê-los aceitar e compreender que não há estritamente

nada a buscar que já não esteja aí.
Eis o primeiro paradoxo, e principalmente nesses tempos reduzidos, sobre os quais eu irei retornar.

De fato, a Consciência denominada Turiya (ou Consciência Unitária) manifesta-se a partir do momento em que
tudo o que é da ordem da consciência habitual, extingue-se.

Ou seja, a partir do momento em que os sinais habituais da Consciência (emoções, pensamentos, laços,
Atração, Visão), tudo o que é da ordem da consciência ordinária, de algum modo, silencia.

O que pode levar a dizer (e como isso foi dito, por sinal, há muito tempo, por alguns Anciãos, na época em que
viveram) que a Consciência da Unidade já estava aí.

Ela não tem que ser procurada e vasculhada, de qualquer modo, para ser encontrada, mas ela apenas
necessitava, enfim, de uma coisa: que nos voltássemos para ela.

E é exatamente isso.
Então, é claro, a consciência da personalidade, habituada a encontrar elementos de resposta no exterior, na

compreensão intelectual, na compreensão emocional, em sua vida, em suas referências a suas vidas
passadas, em uma projeção em um futuro idílico ou transformante, na realidade, vai buscar ali onde não é

preciso, ou seja, ainda uma vez, no exterior de si.



***

A Luz é um Apelo.
Ela é um Apelo, na realidade, de vocês mesmos, na sua Dimensão de Eternidade a vocês mesmo, chamando-
os, de alguma forma, a desviar-se da consciência ordinária e a voltar-se, francamente, para esta Consciência

não ordinária.
A Consciência não ordinária não é algo a conquistar, não é algo a fazer, mas é apenas um estado a

conscientizar, ou seja, a ser e a realizar.
Mas esta Realização, este Despertar, não pode estar inscrito em outra parte senão no instante presente.

E toda sutileza vai ser, por meios diversos e variados, parar tudo o que não é este instante presente.
Pois, assim que o instante presente é vivenciado enquanto instante único, a Consciência sai instantaneamente

desta linearidade do tempo.
Ora, a Consciência apenas sai desta linearidade do tempo, habitualmente, em situação de urgência.

Todos vocês conhecem, ao redor de vocês (ou vocês próprios já vivenciaram), esse mecanismo instantâneo
de acidente ou de urgência que lança, literalmente, a Consciência em um espaço onde não existe, justamente,

mais tempo, onde não existe, justamente, mais apreensão, onde às vezes a vida vai desfilar atrás dos olhos
fechados.

No espaço de um bilionésimo de segundo, vive-se toda a vida.
Existe, portanto, um mecanismo bem real, ligado à urgência, que leva o ser humano a viver esta saída da

linearidade do tempo.
Isso foi descrito bem além e bem mais amplamente do que a experiência mística.

***

O acesso à Consciência Turiya é, então, algo que está aí, mas que não está, de qualquer modo, desvendada,
revelada ou manifestada.

E o que impede a manifestação da Consciência Turiya sempre foi (o que disseram os meditadores, o que
disseram as pessoas que rezam) o afastamento deste estado pelas próprias atividades conduzidas em meio à

vida ordinária.
É por isso que, em outras épocas, vários místicos experimentaram a necessidade, real, de se isolar, de

renunciar a toda a vida exterior para poder encontrar este estado de Consciência.
Lembrem-se, como eu disse, de que, hoje, a maioria dos seres humanos, desde a partida dos Mestres, chega
espontaneamente (e para uma parte não negligenciável da humanidade) a viver experiências da Unidade e isso,

independentemente de qualquer situação de urgência.
Este acesso à Consciência não ordinária pode revelar-se, também, para algumas pessoas, à noite.

O desafio, então, do seu momento atual, é muito particular.
É através da vida que vocês vivem, que os afasta do tempo presente, que será preciso encontrar o tempo

presente.
O que não se colocava questão antigamente coloca-se, hoje, como uma questão crucial, ainda mais que,

desde o início do século XX, uma série de movimentos espiritualistas apareceu e proclamou, de algum modo,
a descoberta da alma e os convidaram a conhecer as leis da alma.

Mas, como eu tive ocasião de dizer e como eu o repito esta noite, as leis da alma não são as Leis do Espírito.
As leis da Dualidade não são as Leis do Espírito.

As leis que foram aplicadas por esses espiritualistas, referiram-se às leis da matéria, mas não se referiam às
Leis do Espírito.

Assim foi então desenvolvido o que eu denunciei durante a minha vida: uma série de espiritualidades,
amplamente reveladas hoje, exercitou o ser humano para afastar-se ainda mais do Espírito, fazendo-o

descobrir os mecanismos da alma, criando leis chamadas de Leis do Espírito, mas que não são de forma
alguma as Leis do Espírito, porém são apenas o reflexo, ao nível da alma, das leis da personalidade e das leis

de confinamento.

***

A única Verdade, a única Unidade possível apenas pode se encontrar quando, justamente, vocês abandonam
todos esses tipos de ensinamentos, todas essas informações, referentes à alma e referentes a qualquer

evolução espiritual ligada à reencarnação ou ligada a um futuro melhor, em meio a esta Terra.
Porque jamais, é claro, esses ensinamentos realmente irão lhes falar da sua finalidade.

Obviamente, eles irão lhes falar do acesso à Luz, eles irão lhes falar do Amor, mas em momento algum, eles
irão preveni-los sobre o que está prestes a chegar a esta Terra, nesse momento.



Todo o seu objetivo foi, então, desviar, da mesma forma que a modernidade, o ser humano, da sua
transformação e da sua transcendência.

A finalidade do Espírito não pode ser outra coisa senão o Espírito.
A finalidade da personalidade não pode ser outra coisa senão a personalidade.

A finalidade da alma não pode ser outra coisa senão a alma.
O que está acontecendo?

O Espírito não está mais presente neste mundo.
Naturalmente, é mais fácil dizer que o Homem está encarnado, corpo, alma e Espírito.

Mas quem pode dizer que viu a sua alma?
Quem pode dizer que viu o seu Espírito?

Quem pode dizer que viaja, com toda a liberdade, em meio às Dimensões da Eternidade?

***

Até o final do século XX, mesmo os Mestres encarnados, entre os Anciãos, que viviam os Samadhi (no
entanto, autênticos e totais), foram dissolvidos no que é chamado de dissolução bramânica ou dissolução

do Âtman, mas, em nenhum momento, lhes pôde ser descrito os outros mundos existentes em meio à
Unidade.

Este aspecto multidimensional é uma descoberta que aparece, para algumas pessoas, e cada vez mais, desde
20 a 30 anos, referente ao acesso a uma nova Dimensão de vida que se prepara, agora, há mais de uma

geração.
O primeiro fluxo de codificação Vibratória da nova Dimensão chegou sobre a Terra no início e em meados dos

anos 80.
É naquele momento que partiram os últimos Mestres que estavam encarnados, que são, hoje, os

Melquizedeques, para aqueles de eles que estavam encarnados naquele momento.
Isso significa também que, naquele momento, os trabalhos que tínhamos que cumprir estava terminado e que

nós devíamos dar lugar a outro tipo de trabalho que era a emergência da Luz, do Espírito, em meio a cada alma
e a cada personalidade que o desejasse.

Esse trabalho foi realizado, de alguma maneira, pouco a pouco, para cada vez mais seres humanos.
Esse potencial de seres humanos foi multiplicado, eu diria, horizontalmente, de cada ser humano desperto, por

simpatia, por ressonância com outros seres humanos ao redor dele.
O trabalho dos Arcanjos, dos Anciãos, das Estrelas, permitiu também tornar acessíveis os ensinamentos da

Unidade.
Ser ensinado sobre a Unidade não é viver a Unidade.

Ser ensinado sobre a Unidade dá acesso à vontade e à possibilidade, ao desejo, de viver a Unidade.
Isso permite, entretanto, abrir o que foi chamado de Coroa Radiante da cabeça, tendo levado a dizer São João
(que foi, como vocês sabem, bem mais tarde, SRI AUROBINDO): “haverá muitos chamados, poucos eleitos,

eles serão marcados na testa”.
O que descreveu SRI AUROBINDO quanto à chegada do Supramental e da transformação das células,

associada à chegada do Supramental.
Tudo isso, vocês vivem, eu diria, diretamente, hoje, há algumas dezenas de anos, sobre a Terra.

***

O desafio do momento atual é então, justamente, não se deixar enganar e não ser seduzido, de qualquer modo,
pelo mundo moderno, pela tecnologia, que é aprisionadora ao nível da visão, ao nível dos tipos de lazer, ao

nível dos tipos de prazer, ao nível da própria facilidade que é buscada.
De não se deixar atrair, tampouco, pelos modelos espirituais que querem fazê-los conhecer, aplicando as leis

da matéria, uma parte sutil denominada alma, ao passo que a alma não depende apenas da matéria, mas,
sobretudo, vocês compreenderam, das Leis do Espírito.

Das Leis do Espírito que, justamente, estão ausentes, sobre esta Terra, porque o Espírito foi removido, de
alguma forma.

Vocês sabem disso: o princípio de falsificação.
O desafio do momento atual tem sido então abrandar, para muitos de vocês que vivem essas transformações,

uma série de elementos aprisionadores.
Foi preciso, de qualquer modo, avançar para a sua Liberdade, para a sua Autonomia, avançar para algo que,

ainda hoje, para muitos, é estritamente desconhecido.
Sejam quais forem as Vibrações que vocês viverem, seja qual for a abertura, real, das Estrelas e das Portas

dos seus corpos, isso é uma preparação.

***



***

O acesso à Unidade apenas acontece, na totalidade, quando vocês penetram, pelo menos uma vez, no Corpo
de Estado de Ser e quando vocês entram, como disse o Comandante durante a sua vida, no Sol.

***

A liberdade passa, então, pela Porta do Sol: ela é o acesso ao Sol.
Ela foi vivida por Moisés, por exemplo (nas escrituras chamadas de Bíblia), no momento da transfiguração e do

seu encontro com METATRON.
Naquele momento, podemos dizê-lo (e somente naquele momento), que este ser saiu da Matriz.

Assim, então, os seres que puderam se extrair da Matriz, todos eles, participaram desse encontro com o Sol.
Este encontro com o Sol é real já que o acesso à Liberdade apenas ocorre a partir do momento em que vocês

penetram, realmente, no Sol.
A experiência, denominada e estudada, hoje, NDE (ou Experiência de Morte Iminente), confirma, aliás, isso, já

que existe uma passagem por uma série de estados.
Muitas vezes, os seres param no momento desta etapa fora da matriz, mas, contudo, aprisionadora, antes de

encontrar o Sol.
Mas a experiência que se tem é totalmente transformante, quanto à experiência da sobrevida da alma, mas não

da vida do Espírito.

***

Hoje, vocês são chamados para viver o Espírito.
E, para viver o Espírito, como eu disse, é preciso liberar-se totalmente de tudo o que é conhecido.

O problema é que existe, no ser humano, um desafio.
Os desafios lhes são apresentados, tanto pelo mundo exterior no qual vocês vivem, como pelos ensinamentos

espirituais ignorando totalmente (voluntariamente ou não) a realidade do Espírito.
Ora, não pode ali haver um salvador exterior e não pode ali haver outra coisa senão vocês mesmos, através da

sua própria experiência.
Vocês são, de maneira não imaginada, o conjunto da Realidade.

Vocês são a totalidade da Verdade e vocês são a totalidade da FONTE.
Então, é claro, sempre existem princípios ditos reducionistas que quiseram colocar a consciência humana no

que é chamado vulgarmente de pecado, em, vulgarmente, algo que faz considerar o ser humano como
qualquer coisa totalmente dependente de uma autoridade exterior, mesmo chamada de Deus, mesmo

chamada de outra forma, que lhes permitia, em um futuro distante, bem depois da morte, o acesso a um
paraíso qualquer.

***

Esse paraíso absolutamente não existe na realidade do que vocês têm que viver.
Pois, como isso lhes foi dito, vocês irão se tornar exatamente o que vocês criaram.

O que é que vocês criaram?
A Unidade ou a Dualidade?
O que é que vocês criaram?

A adesão às crenças ou uma vivência da sua própria experiência da Unidade?
A Unidade não pode ser vivida no exterior de si.

Ela é, além disso, totalmente independente de qualquer Salvador, de qualquer Mestre e de qualquer
autoridade.

Enquanto vocês aceitarem uma autoridade exterior, vocês não têm acesso à Unidade.
Enquanto vocês acreditarem depender de algo exterior a vocês, para aceder à sua Unidade, vocês não vivem a

Unidade.
Isso é às vezes extremamente simples, mas por vezes mais complicado para aplicar, pelo próprio fato do

desafio que é que esta personalidade não pode se conceber como não existente.
A personalidade apenas existe depois da sua construção, durante a infância, e ela desaparece, depois de

diversas peripécias, na morte.
E, no entanto, a personalidade acredita ser imortal.

Enquanto a personalidade se crer imortal, não pode ali haver acesso à Unidade.



É preciso, então, de algum modo, pôr fim à personalidade.
Esta execução não é uma execução, no sentido real.

Não é questão de eliminar seja o que for, no sentido real e físico deste mundo, mesmo sendo uma Ilusão total.
É, efetivamente, uma mudança de olhar, uma mudança de ‘ponto de vista’, correspondendo a alguns Pilares

que foram desenvolvidos a vocês, agora, pelo Arcanjo ANAEL (ndr: intervenção de 12 de setembro de 2011)
(1), que foram expressos, aliás, anteriormente, sem, contudo, especificar que eram Pilares.

Mas é evidente que vocês apenas podem penetrar no Templo Interior da Unidade se vocês aceitarem, de
alguma maneira, não mais existir em meio à personalidade.

***

Enquanto a personalidade reivindicar o Estado de Ser, o Estado de Ser jamais será revelado.
Deste modo, então, isso pôde ser denominado, pelo Arcanjo ANAEL, e desenvolvido há dois anos, de maneira

extensiva, como Abandono à Luz, por algumas Irmãs, como Tensão para o Abandono, como Renúncia.
Mas é, realmente, uma crucificação que vê o fim de todas as Ilusões e da Ilusão suprema que é a

personalidade.
Não há outras maneiras de transcender o tempo e de viver a transcendência.

O paradoxo é que, enquanto vocês creem poder alcançar isso pelo exterior (mesmo um Salvador, um Mestre,
um cônjuge, um Irmão ou uma Irmã), vocês não podem aceder à sua Verdade Interior.

É tão simples assim.

***

Então, eu vou agora para a segunda parte da minha exposição, que se refere mais especificamente a este
tempo presente que vocês vivem, que, como vocês sabem, é um tempo extremamente especial já que ele
está inscrito no final do conhecido, no final do confinamento e no acesso ao desconhecido, à Liberação e à

Autonomia mais total.
Então, é claro, a personalidade vai, sem parar, reconduzi-los ao seu plano de existência e de realidade.

Mesmo para aqueles que vivenciaram o Estado de Ser, ao menos uma vez, as condições e as circunstâncias
da vida, atualmente, vão colocá-los frente ao que foi chamado de ‘choque da humanidade’, os medos

ancestrais, o medo da morte, os medos do abandono, os diferentes medos denominados coletivos, presentes
em toda a humanidade.

E vocês têm, então, naquele momento, de maneira conjunta, uma Consciência dual que discute com esta
Consciência Unitária.

Lembrem-se de que a Consciência Unitária jamais discute e jamais combate.
Ela está bem além dos jogos da personalidade.

Ela está bem além dos jogos existentes em meio ao corpo de desejo, em meio a qualquer busca espiritual.
Podemos até mesmo dizer, hoje, que enquanto vocês estiverem em uma busca espiritual, vocês não podem

alcançar o Estado de Ser.
Ainda mais se esta busca estiver inscrita em um domínio espiritual ligado à alma ou ligado ao conhecimento

psicológico, onde a linearidade é onipresente, através da lei de karma.
E vocês sabem, pertinentemente, que a lei de karma estritamente nada tem a ver com a Lei do Espírito, que é

chamada de Lei de Ação da Graça ou Lei da Liberdade, Lei dos Filhos do Um.
Vocês não podem pertencer a dois mundos.

Isso vai se revelar, no momento que vocês vivem agora, a cada dia, de maneira cada vez mais crucial, eu diria.
Vocês irão aperceber-se de que o que vocês pensavam poder manter, pela sua consciência ordinária, vai

extinguir-se, pouco a pouco.

***

Então, é claro, aqueles que ainda estão ancorados na sua personalidade e que não tiveram a possibilidade de
viver um acesso, pleno e completo, ao Sol, vão se encontrar confrontados com esses medos residuais, esses

medos ancestrais, fazendo-os duvidar da experiência vivenciada.
E a isso, vocês não podem ali escapar.

Isso foi denominado o ‘face a face’, isso foi denominado ‘a noite escura da alma’, isso foi denominado a
‘passagem do buraco da agulha’.

Não importa os nomes que vocês lhe deem.
Tudo corresponde exatamente ao mesmo processo que é: vocês querem a Liberdade ou vocês querem

permanecer assim como vocês estão?



***

Não haverá, e haverá cada vez menos, meias-medidas.
Esses dois estados de Consciência (denominados consciência ordinária e consciência Turiya) devem

necessariamente orientar-se para o desaparecimento de uma ou de outra.
Ou a consciência Turiya vai se revelar e provocar, se isso já não for o caso, o Fogo do Coração, ou a

consciência da personalidade vai prevalecer e a Vibração irá se afastar de vocês.
Lembrem-se de que não há qualquer julgamento, no que eu defini, de valor ou de hierarquia, seja do que for.

Simplesmente, vocês irão, realmente, nestes tempos particulares e no desafio do momento atual, criar,
integralmente, a sua própria realidade, o seu próprio estado Dimensional.

E vocês não podem manter um estado Dimensional liberado além dos mundos em estrutura de carbono.
Há, portanto, processos Vibratórios que não são mais escolhas, mas que são, eu diria, a atualização dos seus

potenciais e a atualização da sua Consciência, em meio à nova Consciência.

***

É, portanto, um momento especial.
E nesse momento especial, é claro, vocês são ajudados pelo acúmulo da Luz, sobre este mundo, permitindo-

lhes, se vocês se desviarem da sua própria história, da sua própria personalidade, penetrar, ainda mais
facilmente, no Estado de Ser.

A penetração no Estado de Ser e no Sol ocorre a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração se
revelar e se tornar quase permanente.

Vocês irão se lembrar, então, naquele momento, de que as veleidades da sua própria personalidade não tem
mais qualquer peso em relação à Consciência que vocês estão prestes a estabelecer.

Isso quer dizer que, simplesmente, os seus desejos nunca mais poderão levá-los ali onde eles os levaram
anteriormente.

E vocês irão, por sinal, constatar, como isso foi dito, que a maioria dos desejos, sejam eles quais forem, vai
desaparecer, benévola e simplesmente.

Isso não é transgressão.

***

Então, é claro, em meio a esse processo, algumas almas vivem pesos, vivem pesadas, vivem o sentimento de
não mais viver o que elas viviam há alguns meses ou alguns anos.

As coisas são esclarecidas: essas almas estão prestes a criar a sua realidade, nos mundos em carbono, e não
nos mundos Unificados.

A única maneira de aceder à Unidade é agora criar a Unidade.
E esta criação é feita no instante presente e não depende de qualquer circunstância exterior.

Enquanto vocês considerarem que existe a mínima circunstância exterior, seja no domínio que for, impedindo-
os de aceder à sua Unidade, significa que, simplesmente, vocês não estão em via de criar a sua Unidade.

Criar a Unidade é totalmente independente, totalmente, de qualquer circunstância exterior, já que isso jamais
dependerá de uma circunstância exterior, mas, sim, de um mecanismo Interior.

***

Viver a Unidade é, também, através do que eu nomeei meditação, contemplação, oração, Yoga, a capacidade
para cessar, no momento da experiência, qualquer projeção exterior.

Enquanto houver uma projeção exterior, neste mundo, nesta encarnação, a Unidade não pode ser criada.
Quando eu digo ser criada, isso quer dizer ser manifestada, já que ela, evidentemente, sempre esteve aí.

Independentemente da liberação dos envelopes da Terra, que está quase terminada, independentemente da
libertação da Terra, que está acontecendo, agora, a sua própria criação irá depender apenas da sua

capacidade para estabelecer-se em meio à Unidade.
Os Alinhamentos foram os meios favorecendo, ao se alinhar à Merkabah coletiva, de aproximá-los da Porta

Estreita.

***



A porta KI-RIS-TI (ndr: entre as omoplatas) foi aberta em suas costas, propiciando o impulso KI-RIS-TI.
Resta, agora, atravessar esta Porta Estreita.

E lembrem-se de que vocês não podem levar seja o que for pertencente ao que vocês foram, ontem, na
Unidade, já que, para penetrar nesta Liberdade e nesta Autonomia, vocês devem liberar-se, totalmente, do

conhecido.
Vocês não podem aceder ao desconhecido levando seja o que for de conhecido.

A personalidade fará tudo o que estiver ao seu alcance, através das suas próprias resistências, através,
justamente, do ambiente, e do peso que vocês dão a este ambiente, para impedi-los de realizar essa

Passagem.
Esta Passagem que combina, eu os lembro, a Crucificação e a Ressurreição imediata, ou sensivelmente ao

mesmo tempo.
Assim, portanto, as circunstâncias da vida que vocês têm que enfrentar, hoje, nestes tempos específicos que

vocês vivem, são exatamente as circunstâncias que lhes são as mais favoráveis (mesmo se lhes parecer
absurdo) para viver a Unidade.

Seja qual for o peso que os afete, seja qual for a doença podendo acometê-los de maneira fulgurante, seja qual
for a oposição podendo sobrevir em meio à sua família, é justamente na superação desses mecanismos que
lhes são propostos que se descobrem as últimas projeções exteriores, conduzidas por vocês mesmos, e que

convém transcender para viver a Unidade.

***

Não há então, aí tampouco, que julgar, que condenar.
Não há então, aí tampouco, que buscar um culpado exterior que viria impedi-los, do exterior, de viver o que

vocês têm que viver.
Porque a única resistência, finalmente, será sempre, em última análise, vocês mesmos, hoje, em relação a

vocês mesmos, no Si.
Quando vocês compreenderem este mecanismo, quando vocês aceitarem este mecanismo, através do que
lhes foi desenvolvido pelo Arcanjo ANAEL, da Humildade, da Simplicidade, da Transparência e da Pobreza

de Espírito, então, naquele momento, vocês podem viver o Coração.
Mas nunca antes.

Vocês podem empreender todas as melhores ações do mundo, vocês podem empreender toda a vontade de
bem e toda a vontade de purificação, isso jamais irá levá-los à Unidade.

A Unidade não se vive em um eixo linear.
A Unidade não se vive mais, hoje, nesse tempo que vocês vivem, na promessa de uma abertura ou da ativação

de uma Coroa.
Ela é vivida por este mecanismo específico que é o ‘desafio’ do momento atual, que é o de Abandonar-se,

totalmente, à sua própria Crucificação, à sua própria morte, à sua própria Ressurreição.

***

O que se inscreve nas minhas palavras, hoje, dá-lhes a possibilidade de vivê-lo antes que esse mecanismo
realmente diga respeito à totalidade da humanidade.

Naquele momento, as condições, justamente, deste ambiente, não serão mais completamente as mesmas.
Há, como lhes disse MARIA, datas irrevogáveis.

Essas datas irrevogáveis não estão ligadas a um confinamento suplementar, mas são limites Vibratórios que
não dependem nem de vocês, nem da Terra, mas que dependem unicamente da Estrela que anuncia a Estrela.
Assim, então, vocês estão avisados deste tempo reduzido, final, no qual vocês têm que passar (para aqueles

que não o fizeram), da totalidade da sua cocriação consciente, levando-os a viver a Unidade, ou a viver a
personalidade.

***

Compreendam bem que nada há para buscar no exterior.
Compreendam bem que todas as técnicas, sejam elas quais forem, e que mesmo o que lhes foi falado (a

oração, a meditação, a contemplação, o Yoga e algumas técnicas que vocês podem utilizar nesse contexto, ou
seja, cristais ou qualquer outra coisa), em última análise, apenas faz ‘aproximá-los desta Porta’, mas jamais

farão com que atravessem a Porta.
Há apenas vocês, Abandonando-se, que atravessam a Porta.

E isso, vocês fazem sozinhos, face a face, colocados entre os 4 Pilares



(ndr: Humildade, Simplicidade, Infância, Transparência).
Naquele momento, vocês irão constatar que o desdobramento da Luz (que, para alguns, foi limitado à Coroa
Radiante da cabeça), que confirma, de qualquer modo, a sua Liberação, poderá permitir-lhes, se tal for a sua
escolha, se tal for a sua Verdade, estabelecerem-se na Unidade e nos mundos multidimensionais, totalmente

Livres.
Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês, referentes ao desafio deste momento atual:

momento presente ordinário e momento presente do Agora, ou seja, ‘extraordinário’, correspondendo, desde a
abertura da Porta KI-RIS-TI, até a libertação da Terra.

Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem perguntas em relação ao que eu acabo de falar, então eu os escuto com
grande prazer.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, então, como do meu costume, eu lhes ofereço um momento de Comunhão e eu irei retornar,
certamente, para falar de outras coisas, dentro de muito pouco tempo, com vocês.

Então comunguemos.
E eu lhes digo até breve.

... Efusão Vibratória ...

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

1 – ARCANJO ANAEL (12.09.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/anael-12-de-setembro-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/articleea9e.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-12_septembre_2011-articleea9e.pdf
12 de setembro de 2011

(Publicado em 12 de setembro de 2011)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-12_septembre_2011-articleea9e.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/anael-12-de-setembro-de-2011.html
http://autresdimensions.info/articleea9e.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram receber todas minhas homenagens.
Eu fui encarregado, hoje, de desenvolver um dos 4 Pilares do Coração, em ressonância com a Porta Unidade.

Este Pilar é aquele denominado Humildade e eu venho falar sobre o que é esse conceito, de ser Humilde.

***

Convém inicialmente compreender que essa palavra Humildade tem a mesma raiz que a palavra homem, cuja
raiz, por sua vez, é a palavra húmus.

O que é o húmus?
O húmus é a camada fértil de um solo, onde se desenvolve a vida.

O homem é então o princípio que está na vida, em uma carne.

IRMÃO K - 15 de setembro de 2011

http://api.ning.com/files/G9D6riS66VzSZETAHRJsNhiM8WLKYS7iV7nZFoYvQjK9IMyvdFnbwFdRFWh7qsApe3nEAZrX8rYaqOnI97LLe33AluhHC1p-/bibli_273amarelo.png
http://2.bp.blogspot.com/-f7urjMKVyFI/UXSdx9Egj9I/AAAAAAAABJ8/lr1q8AsGdo4/s1600/K820.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A Humildade decorre então desta compreensão e desta aceitação da vida.
Esta compreensão e esta aceitação desta camada de vida, apresenta na terra e apresenta no homem, a suas

próprias leis.
Essas leis, que pertencem ao que é convencionado chamar de humano, esta humanidade, este homem que se

inscreve em um contexto preciso de vida, inscrito em um início e um fim.
Contexto de vida que pode se definir (como vocês sabem) em todos os setores que vocês experimentam na

encarnação.
Este princípio de vida está inscrito, é claro, vocês sabem, bem além do humano, em tudo o que constitui os
Universos, as Dimensões: tanto desde um átomo, que tem sua própria vida e sua própria Consciência, até a

escala de um Sol, que tem ele também sua própria vida e sua própria Consciência.

***

O homem é então o que vai experimentar o húmus, ou seja, uma forma de vida que é específica a certo
número de regras, a certo número de limites e de leis, que são tributárias, eu diria, do meio no qual esta vida se

desenvolve e se manifesta.
Isso pode ser ilustrado por esse princípio fundamental descrito na Bíblia: “tu és pó e tu retornaras pó”.

O pó faz, indiscutivelmente, parte desta noção de húmus.
No que é que ser Humilde, viver sua Humildade e viver sua humanidade, pode levar a aceitar e viver a Unidade?
Isso alcança também, como eu vou lhes mostrar, as frases de CRISTO lhes dizendo que “vocês estão neste
mundo, mas vocês não são deste mundo”, que esse corpo pertence, de maneira irrefutável e lógica, ao corpo
da Terra, mas que o que o anima e o que é chamado de vida ou de princípio de vida, ela, não tem o que fazer

desta origem Terrestre.
É como se, de algum modo, vocês se servissem de um veículo: a Consciência empreenderia uma vestimenta

que é chamada de corpo físico, e os diferentes corpos presentes na superfície da Terra, constituídos, eles
também, diretamente, em ressonância com as leis da Terra.

***

Ser humano conduz à Humildade e conduz à Unidade.
Para isso, é preciso saber reconhecer, de algum modo, que a vida que vocês vivem sobre esta Terra (e que

nós todos vivemos) inscreve-se entre um início e um fim.
Naturalmente, a Consciência não se inscreve neste início e neste fim (o início chamado de nascimento ou de

antes do nascimento, e o fim chamando-se de morte).
A Unidade apenas pode obter-se e se viver se há uma aceitação total da humanidade do ser humano.

Isso quer dizer que deve ali ter uma aceitação das limitações presentes nesse corpo de carne.
O que não quer dizer que é preciso contentar-se.

O que eu quero dizer assim é que é preciso, já, aceitar tudo o que as condições de vida dão-lhes a viver para,
justamente, poder transcendê-las.

A Transcendência da humanidade e do húmus não é a negação do húmus, mas sim a própria Transcendência
do que é o homem e a humanidade.

E não pode ali haver Transcendência (ou se vocês preferirem Redenção, ou ainda Acordar ou Despertar, ou
Realização, quaisquer que sejam as palavras que empreguemos) enquanto não houver aceitação, total, das

próprias condições dos contextos de vida.
Estes contextos de vida não são feitos para permanecer como tais.

Eles são feitos, efetivamente, para ser transcendidos.
Mas apenas pode transcender-se alguma coisa que foi aceita.

Porque qualquer coisa que fosse rejeitada, no princípio da vida do húmus e do homem ou da humanidade, não
poderia ser transcendida já que a Transcendência (a Ascensão, como vocês a nomeiam hoje) apoia-se na

existência, justamente, de um corpo físico limitado: como isso lhes foi dito e anunciado, esse corpo é o Templo
onde se realiza a Ascensão.

***

Dessa maneira, então, não pode ali haver acesso à Unidade enquanto não há humanidade, ou seja, enquanto
não há aceitação dos princípios limitantes e condicionantes deste mundo.

Eu disse a vocês, desde algum tempo, que seria preciso aprender a liberar-se do Conhecido para viver a
Autonomia e a Liberdade, que pertencem ao Desconhecido (ndr: ver em particular as canalizações do IRMÃO

K de 1º de abril e de 3 de julho de 2011) (*).
Mas este Desconhecido deve se apoiar, para transcendê-lo, no Conhecido.



Isso significa que vocês não podem refutar ou negar sua vida, em todos os seus componentes, e aceder à
Transcendência.

Isso pode ser dito de outra forma: ou seja, deve ali ter uma Plenitude total e uma Lucidez total do que é sua
vida, neste espaço e neste tempo limitado, para poder esperar viver a Transcendência.

Deste modo, aceder à Unidade não é absolutamente uma negação da vida, mas sim uma ‘transformação’ do
contexto da vida em alguma coisa que era finita, permitindo aceder ao Infinito.

O Infinito, neste mundo encarnado, apenas pode definir-se a partir do momento em que há uma aceitação do
finito.

Porque sem finito, há uma divagação, há uma Ilusão, do mesmo tipo do que lhes é proposto pelo que é
chamado de forças astrais, do que lhes é proposto pelos momentos de sono, por exemplo.
Portanto, viver a Consciência Unitária apoia-se na Consciência Dual a fim de transcendê-la.

Não pode ali ter, de forma alguma, uma negação da Dualidade.
Se vocês negam a Dualidade e se vocês estão na negação de sua própria vida (quaisquer que sejam os

elementos que lhes são apresentados), vocês não podem, paradoxalmente, desvencilhar-se, desprender-se, e
viver então o Abandono à Luz ou o acesso à Unidade.

O paradoxo é que o ser humano, para viver esta Unidade, deve redescobrir sua humanidade, sua Humildade, e
se tornar (ou ser) Humilde.

***

Então, agora, resta definir o que significa: ser Humilde.
Ser Humilde é já aceitar, não em um sentido de servidão, mas bem mais, em um sentido de Transcendência e

de Lucidez, o contexto que faz sua própria vida e o corpo que faz sua própria vida.
Quaisquer que sejam as circunstâncias deste corpo, qualquer que seja a idade deste corpo, quaisquer que

sejam as doenças deste corpo, vocês apenas podem encontrar a Transcendência e a Unidade através desse
corpo.

Dessa maneira, a Unidade não é uma negação da vida, em meio à Dualidade, mas, realmente,
sua Transcendência, de alguma forma seu ponto de apoio, que vai permitir revelar a Multidimensionalidade e,

então, o acesso à Luz.
A Unidade apenas pode ser vivida quando há plena Consciência da Dualidade, em todos seus componentes,
em todos seus elementos, levando-os a viver o que já foi desenvolvido, ou seja, a Transparência (ndr: ver a

canalização de UM AMIGO de 14 de setembro) (**), mas também poder passar esta Porta da Infância.
Vocês não podem passar esta Porta da Transparência e da Infância se vocês não se apoiam sobre esta noção

de Humildade, ou seja: reencontrar a humanidade, aceitar ser limitado, não em sua Consciência, mas no
contexto de vida que vocês vivem e que vive sua consciência no espaço da encarnação.

***

Dito de outra forma, não pode ali haver acesso à Unidade por qualquer fuga das circunstâncias próprias que
são sua vida.

Não pode ali haver tampouco – e aí está todo o paradoxo – transformação desta Dualidade em Unidade,
aplicando-se as leis da Dualidade.

Isso quer dizer também que a lei de ação/reação é tal que ela é permanente, ela se manifesta em todos os
fatos e gestos da consciência humana, confinada neste corpo e nesta Dimensão.

O confinamento, de alguma maneira, necessita a tomada de consciência total e a Lucidez total desse contexto
em que vocês são prisioneiros.

E vocês apenas podem reconhecer a prisão se vocês aceitam que vocês estão na prisão, e se vocês
conhecem, de algum modo, os perfis, as leis e as aberturas.

Enquanto não há reconhecimento de sua humanidade, e, portanto, desse princípio de confinamento, vocês
ficam condicionados por esta Dualidade e vocês não podem de forma alguma sair.

O paradoxo é então, já, aceitar esse ‘princípio de confinamento’, e não rejeitá-lo ou negá-lo.
Não é explorando, inteiramente, e vendo, com Lucidez, os limites da vida, em meio a este mundo, que vocês

podem esperar, através da Humildade, viver a Unidade.

***

A Unidade não é uma não negação ou uma negação.
A Unidade não é uma fuga da Dualidade (como alguns podem compreender), mas sim uma Transcendência do

estado Dual.
Deste modo, então, a ação/reação deve ser, de alguma maneira, sublimada, pela compreensão de seus



mecanismos finais.
E não pela compreensão da totalidade dos mecanismos de ação/reação.

A partir do instante em que vocês aceitam que vocês estão, de qualquer modo, confinados ou aprisionados
nesta forma de vida, que é uma vida, confinados em uma Dualidade inexorável inscrita entre o princípio de vida

(de nascimento) e o princípio de morte (de uma outra vida).
Assim, então, é-lhes preciso aceitar e aquiescer, de alguma maneira, a esta condição limitada para poder

aceder ao Ilimitado.
Não se acede ao Ilimitado pela negação do limitado, mas, realmente, por sua Transcendência.

Sua Transcendência que, ainda uma vez, não pode se realizar pela análise da ação/reação desmedida e
existente em meio a uma vida.

Vocês são, então, obrigados a conhecer e a admitir que existe um princípio limitante, confinante (sem, contudo,
colocar nomes específicos, como isso pôde lhes ser comunicado por alguns Anciãos e por alguns Arcanjos

referentes às formas de Consciência que, aprisionando-se elas mesmas, aprisionaram vocês, de alguma
forma, e nos aprisionaram nesse princípio de confinamento).

Vocês apenas podem escapar de um ambiente aceitando as leis desse ambiente, não ali se submetendo, mas
olhando-as com Lucidez, com Clareza e com determinação.

A Humildade não é, em caso algum, uma abdicação dos componentes limitados da vida, não é, em caso
algum, uma submissão, mas uma ‘aceitação’ desses princípios permitindo, justamente, Transcendê-los.

***

Dessa forma, então, é preciso, em um primeiro momento, aceitar, totalmente, o princípio de confinamento, a
fim de conscientizá-lo, para poder esperar sair deste confinamento.

Enquanto vocês consideram que vocês não estão confinados (seja segundo seus modelos afetivos, seja
segundo suas adesões a certos dogmas, a certas crenças, a certas religiões), vocês não podem viver e ser

confrontado com o princípio de confinamento já que vocês não o veem, não o aceitam e não o vivem.
Há, então, uma forma de conscientização, necessária, do seu contexto de vida, através do princípio geral da

encarnação, que é denominado ação/reação ou lei de karma.
Aceitar o princípio não quer dizer estudar o princípio, mas colocar como Verdade essencial em todos os

setores de sua vida que vocês estão submissos a esse princípio de ação/reação.
Assim, se vocês colocam uma ação de tipo repreensível pelas leis sociais, há toda chance de que essas leis

sociais coloquem-nos em um espaço fechado, chamado de verdadeira prisão, desta vez.
Do mesmo modo, se vocês violam um princípio existente nesse mundo, vocês irão, evidentemente, viver o que

é chamado de ‘retribuição’.
Mas será, no entanto, que é preciso parar e considerar que o conjunto dos Universos, das Dimensões e da

Vida não corresponde a isso?

***

É o grande princípio de confinamento sobre o qual se sustentam, eu diria, as forças opostas à Luz e à
Liberdade, esperando fazê-los encontrar uma liberdade em meio à prisão.

Porque, uma vez que vocês aquiesceram e compreenderam que vocês vivem em uma prisão (não a rejeitando,
não a olhando, mas compreendendo e vivendo que é uma prisão), é a partir daquele momento que vocês

podem Transcender realmente a prisão.
E vocês não podem conhecer a totalidade da prisão sem aceitar, plenamente, a humanidade, ou seja, as regras

do jogo.
Aceitar (ainda uma vez) as regras do jogo significa: reconhecê-las pelo que elas são, mas não mais ali se

submeter.
E não é negá-las, tampouco, porque a negação não permite eliminar a prisão.

Há apenas mecanismos, ao nível da Consciência, que permitem à Consciência expurgar-se, de alguma
maneira, ao aceitar a humanidade.

***

Em resumo, não se pode tornar-se Unitário se vocês rejeitam alguma parte da humanidade: de sua
humanidade, como do conjunto da humanidade.

Então, é claro, é mais sedutor denominar isso: amar seu próximo como a si mesmo.
Porém, muitas vezes, a palavra amor (como vocês a conhecem) é conotada pela experiência que vocês

vivenciaram, pelos diferentes amores que vocês foram expostos, que vocês digeriram ou recusaram, ou que
recusaram vocês.



Dessa maneira, então, é preferível falar de Consciência de amor mais do que do amor, o que irá permitir evitar
o uso indevido dessa palavra, que está necessariamente impressa em sua vivência.

A única coisa de que estejam certos, neste mundo, é de que sua vida, nesta Consciência deste corpo, está
limitada entre um momento que se denomina nascimento e um outro momento que se denomina morte.

E de que, neste confinamento, a lei que domina (visível tanto ao nível das leis físicas, como das leis da família,
como das leis da sociedade), chama-se, efetivamente, lei de ação/reação.

Mas jamais foi dito que as leis de ação/reação aplicam-se a outra coisa do que à consciência confinada.
Deste modo, portanto, tomar consciência do confinamento conduz à Lucidez, e, sobretudo, fazem-nos viver a

Humildade, que é já aceitar o confinamento, para poder esperar então conhecer os mecanismos, não para
escapar, mas, realmente, para transcendê-los.

***

Assim age a consciência.
E não pode ser de outra forma.

Isso quer dizer que vocês não podem escapar à condição humana escapando à humanidade e a todas suas
leis.

E vocês apenas podem transcender a lei de ação/reação para viver o que nomearam Ação da Graça, aceitando
integralmente as leis da ação/reação.

O que isso quer dizer?
Aceitar as leis da ação/reação é, justamente, ser Humilde.

Saber que vocês não têm os meios pela consciência comum, confinada e confinante, de conhecer os prós e
os contras do conjunto das ações e reações ao qual vocês estão submissos, ou ao qual vocês se submeteram

(desde, talvez, muito tempo, para alguns de vocês).
Mas reconhecer o princípio de ação/reação deve necessariamente fazê-los colocar a questão, aceitando-o,

que existem, talvez, aspectos da vida que não são limitados por esta ação/reação.
Os testemunhos têm sido numerosos pelos seres que justamente escaparam a esta prisão, enquanto estando

plenamente presentes e na Humildade a mais total, em sua humanidade.
E que se reuniram, através desta humanidade, exatamente para viver esta Transcendência.

***

O caminho mais curto que os leva a viver a Unidade é, evidentemente, a Humildade.
E, aliás, o Pilar da Humildade, do Coração, está em ressonância direta com o chakra de Enraizamento dito do

Espírito, denominado Ponto UNIDADE ou Porta UNIDADE.
E, portanto, viver a Humildade é viver a Unidade.

Porque viver a Humildade (ou seja, aceitar as leis limitantes deste mundo, reconhecê-las pelo que elas são)
permite, justamente, enquanto Pilar, abrir as Portas do Coração.

Assim, tanto no Ocidente como no Oriente, como em outras partes do Extremo Oriente, muitos seres (através
de sua vivência, através de seus escritos, através de sua experiência de vida) comunicaram, uns e outros,

elementos que permitem apreender-se, de algum modo, do que era esta possibilidade de aceder a algo que
não era mais ordinário.

Mas se vocês se lembrarem da vida desses seres, eles necessariamente conheceram a humanidade em todas
suas limitações, em um primeiro momento.

E é justamente pelo fato de reconhecer essas limitações, de certo modo, de aceitá-las, que permitiram sua
Transcendência.

Mesmo se alguns seres quiseram encontrar a Unidade afastando-se da humanidade, isolando-se em cavernas,
eu os lembro de que antes de se isolar, eles encontraram sua humanidade através de algumas experiências
limitantes, talvez extremamente traumatizantes, como a angústia da morte (de si ou da família) ou um evento

particularmente marcante que permitiu, de alguma maneira, viver, em seguida, esta Unidade.
Mas, em qualquer caso, realmente pode existir um princípio de fuga de um confinamento, que os evitará ou que

os evitaria, de algum modo, de viver esta Dualidade.

***

Em resumo, vocês apenas podem viver a Unidade aceitando e transcendendo a Dualidade, por completo.
Isso necessita, efetivamente, viver o que foi denominado, de diferentes maneiras: aCrucificação.

Viver a Infância, a Transparência, a Humildade e, finalmente, a Simplicidade.
Porque a lei de ação/reação, como vocês a observam, que se refere a todos os setores da vida (desde os

feitos científicos até as ações da alma), é extremamente complexa.



É-lhes solicitado, não desvendar todos os mecanismos, mas compreender o mecanismo final.
Tendo compreendido o mecanismo final, através do simples nome da ação/reação, isso lhes permite, se vocês

aceitam isso (ou seja, se vocês aceitam a Humildade e o fato de tornar-se Humilde), poder, realmente viver a
Unidade.

***

Então, evidentemente, eu lhes falei de circunstâncias particulares para alguns seres que vivenciaram isso, no
passado.

E a maior parte desses seres encontrou-se confrontada, a um dado momento específico de sua vida, ao que
foi denominado ‘a noite escura da alma’, ou a esta agonia metafísica extrema da morte, da Dissolução, ou do

fim da vida em meio à prisão.
É justamente este elemento que permitiu, muitas vezes, aceder à Transcendência e à Unidade.

Isso se inscreve perfeitamente no que foi denominado, pelo bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO):
o Choque da Humanidade.

E isso que é para viver, esse Choque de compreensão da prisão, não em uma compreensão intelectual, mas
em uma vivência Vibratória e da Consciência, que está tão siderada nesta Dualidade que ela encontra, por si
mesma e por esta sideração (chamada de Choque ou de Noite escura) o princípio que lhe permite passar a

Porta Estreita, e viver a Ressurreição depois de sua própria Crucificação.
As coisas sendo bem realizadas, e a Inteligência da Luz sendo uma Graça total, a Graça que se apresenta à

humanidade é, justamente, fazer viver, para o conjunto da humanidade, esse processo.
Não há então lugar para fugir.

Não há lugar onde se esconder.
Há apenas que aceitar, plenamente, o princípio da confrontação da Dualidade à Unidade.
A Unidade não vem confrontar a Dualidade, mas a Unidade vem transcender a Dualidade.

Este processo, que é comum ao conjunto da humanidade, através de um processo que eu denominaria
planetário e cósmico, ocorre também no Interior de cada ser humano.

***

Dessa forma, então, vocês não têm que fugir de sua própria vida.
A Humildade não se encontra jamais na fuga.

A Humildade dá, pelo contrário, a força a mais absoluta: aquela de viver o confinamento, para transcender o
confinamento.

Assim, portanto, se existem componentes de sua vida que queiram fugir de vocês ou que vocês não queriam
olhar (isso dá no mesmo), vocês não irão viver a Unidade.

Isso foi denominado o Face a Face e a Transparência.
Nós insistimos nisso porque efetivamente, como lhes assinalou nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV),

como lhes assinalaram os Arcanjos, vocês estão neste período final de ‘possibilidade’ de transformação e de
Transcendência da Dualidade em Unidade.

Em resumo, pode-se dizer que não é porque vocês irão praticar a Dualidade exageradamente, ou extrair-se da
Dualidade (por uma negação ou uma fuga ou não negação), que vocês irão viver a Unidade.

É, pelo contrário, estando perfeitamente consciente da Dualidade, perfeitamente consciente dos seus limites,
que vocês poderão descobrir o que é Ilimitado e o que lhes é Desconhecido.

Vocês não podem conhecer o Desconhecido, no Conhecido.
Vocês não podem encontrar a Unidade, na prisão.

E é, no entanto, estando no ambiente desta prisão, ou seja, no Coração, que vocês poderão viver sua Unidade.
E isso passa então pela humanidade.
E isso passa então pela Humildade.

Ou seja, reconhecer, justamente, os limites desta consciência que é a sua, enquanto vocês estão submissos
às leis do confinamento.

***

Isso significa, também, que ao nível da Humildade, pode existir certo número de desvios.
Por exemplo, o fato de conhecer os prós e o contras de sua própria vida (seja no conhecimento de suas vidas
passadas, seja no conhecimento do porquê vocês têm tal problema, do porquê vocês encontram tal alma ou tal

outra alma), não lhes é estritamente de qualquer utilidade para transcender a Dualidade, mas faz apenas
reforçá-los e implicá-los na dita Dualidade.



O princípio, aliás, Luciferiano, do eixo ATRAÇÃO / VISÃO foi justamente (como lhes foi dito) dar as leis da
alma a fim de fechá-los, ainda mais, em meio à alma prisioneira das leis da ação/reação.

Vocês não saem da ação/reação conduzindo as ações que são contrárias às reações ou que vão ao sentido da
reação.

Vocês saem da ação/reação reconhecendo os limites da ação/reação, e colocando-se na não ação e na não
reação.

O que nada tem a ver com a passividade.
O que nada tem a ver com a submissão a outra coisa do que às Leis do Espírito.

***

Há então, de alguma maneira, uma revolução a fazer.
Esta revolução vai ser facilitada, para aqueles de vocês que ainda não a vivenciaram, pelo Choque da

Humanidade.
Há então, através desse Pilar que se instala, doravante, desde a abertura da Porta posterior do Coração, a

Porta da Humildade, um dos eixos de balanceamento, eu diria, do ALFA e do ÔMEGA.
O acesso à Unidade apenas pode se fazer pela Humildade a mais total.

A Humildade é então aceitar que, aqui mesmo, vocês são pó, que, aqui mesmo, vocês não têm qualquer
possibilidade de viver o acesso a outra coisa do que lhes dá a viver seus sentidos e sua consciência limitada.
É apenas a partir daquele momento (e isso necessita uma grande dose de Humildade) que se pode viver a

Unidade.
Naquele momento, a Unidade pode revelar-se.

Naquele momento, o Pilar da Humildade demonstra toda sua virtude e toda sua eficácia no acesso à Unidade.

***

Eis as algumas palavras.
Elas foram muito breves, mas elas resituam, de algum modo, esta Humildade.

Portanto, compreendam bem que enquanto existe, mesmo no contexto da Dualidade, uma reivindicação da
Unidade (seja intelectual ou esteja ligada a uma vontade de Bem), ela jamais pode se realizar.

Porque mesmo aceitar o princípio da ‘vontade de Bem’, reflete uma falta de Humildade: querer reprimir, querer
controlar o que quer que seja, que é totalmente incontrolável, irreprimível, porque não pertencente a este

mundo e a esta realidade.
É-lhes preciso, então, passar pela Porta Estreita da Renúncia.

E cabe a vocês, então, passar pela Porta Estreita do Abandono à Luz que corresponde, inteiramente, a uma
forma de Humildade importante.

***

O Abandono à Luz, dito de outra forma, e o acesso à Unidade, apenas podem realizar-se enquanto a Porta
Estreita não é atravessada e enquanto a Humildade não está presente.

A Humildade é um dos meios (como isso lhes foi dito pelo nosso Comandante) principais que permite,
justamente, aí também, atravessar a Porta Estreita e viver a Unidade.

Ter a Humildade de reconhecer que vocês nada são, aqui, sobre este mundo, para tornar-se Tudo.
Mas não buscar ser Tudo por meio dos elementos que estão à sua disposição, porque eles pertencem,

necessariamente, a este mundo.
Seu Reino não é deste mundo, e, no entanto, vocês estão sobre este mundo (e todos nós ali estivemos).

Apenas na compreensão da humanidade e de sua limitação, na Humildade a mais total, é que se pode realizar
a alquimia do acesso à Unidade.

***

Não pode ali haver, portanto, acesso à Unidade, mesmo pela adesão ao princípio da Unidade.
Não pode ali haver acesso à Unidade enquanto há uma veleidade de vontade pessoal.

Não pode ali haver acesso à Unidade enquanto a busca, dita espiritual inscreve-se em alguma coisa que é
exterior ao Si, e a si.

O que eu quero dizer assim é, também, que todo sistema de conhecimento dito oculto (mesmo o mais sedutor,
o mais apaixonante, para o ego) jamais irá permitir-lhes viver o Conhecimento Interior, como o Arcanjo JOFIEL



o desenvolveu desde alguns anos (ndr: ver também sobre esse tema a canalização do Arcanjo JOFIEL de 7 de
julho) (***).

O conhecimento exterior é uma armadilha porque ele os leva a rechaçar os muros de uma prisão que, de fato,
não se rechaçam jamais, e os confina, ainda mais, no remanescente da Ilusão e do confinamento.
Apenas a partir do momento em que vocês aceitam ser Humilde em relação a todas as formas de

conhecimentos exteriores, é que o Conhecimento Interior do Espírito pode chegar, não antes.
O princípio Luciferiano justamente consistiu em seduzi-los através de conhecimentos exteriores.

Esses conhecimentos exteriores, mesmo ligados às leis da alma, às leis que regem as influências planetárias
(que isso seja conhecimentos ocultos, qualquer que seja seu nome, e existem inumeráveis), jamais os farão

viver a Unidade, mesmo se eles deem a impressão de fazê-los conhecer um máximo de elementos referentes
às leis e às regras deste mundo.

***

A Lei do Espírito não é a lei de ação/reação.
A Lei do Espírito é a Ação da Graça.

E a Ação da Graça apenas pode revelar-se se vocês aceitam plenamente sua humanidade, sua Humildade.
Apenas desta maneira que a Unidade pode se revelar.

Isso se encontra, é claro, ao nível do que foi denominado (ao nível da cabeça) HIC e NUNC, ou se vocês
preferirem, AQUI e AGORA.

AQUI e AGORA que se encontra, ao nível dos Pilares do Coração, na Humildade e na Simplicidade.
Humildade é, aliás, sinônimo, num certo sentido, de AQUI.

HIC corresponde à Humildade, a Humildade inscreve-se de maneira atemporal no Instante Eterno do Presente.
E não mais referenciar esse presente em relação a uma ação/reação, mesmo a mais gloriosa ao nível

espiritual, de uma vida passada.
AQUI é destituído de toda projeção em um futuro qualquer: é Ser, total e plenamente, no centro da prisão, ou

seja, no Coração, para poder transcender esta prisão.

***

Deste modo, o mecanismo da Ascensão apenas pode se viver na carne, qualquer que seja a finalidade desta
carne, qualquer que seja a finalidade da Consciência.

Tudo se desenrola HIC e NUNC, ou seja, AQUI e AGORA, neste Eterno presente.
É preciso para isso, efetivamente, tornar-se novamente Humilde e Simples, isto é, tornar-se de novo totalmente

HIC e NUNC.
É apenas naquele momento que o Eixo ALFA e ÔMEGA, ilustrado ao nível de sua cabeça pelo Circuito indo de

AL a OD (que se encontra no seu Coração ao nível dos dois Pilares do Fogo e da Terra, denominados OD e
KI-RIS-TI), pode permitir realizar a Cruz da Redenção ao nível do Coração.

O que permitirá pela ação da Tri-Unidade, denominada, segundo sua linguagem (mas se poderia ali colocar, é
claro, outros nomes de origem mais oriental), CRISTO, MARIA e MIGUEL.

A Nova Aliança, que os faz passar da Tri-Unidade ao Quaternário, possibilitando-lhes realizar a Unidade por
completo.

Mas para isso, vocês devem estar inscritos, de maneira total, em sua própria vida, no Instante Presente, neste
corpo, nesta espécie de desvencilhar-se de tudo o que não é AQUI e AGORA.
E isso necessita, efetivamente, o que é chamado de Humildade e Simplicidade.

***

Sem Humildade e sem Simplicidade, impossível reconhecer que vocês nada conheçam das Leis do Espírito, e
que vocês apenas possam conhecer as Leis do Espírito penetrando no Espírito, mas absolutamente não as

deduzindo das leis da ação/reação, e não é assim que vai se viver o acesso à Unidade.
Isso necessita, portanto, reconsiderar, de algum modo, sua própria consciência, em meio à Humildade, de sua
humanidade e do seu húmus: ou seja, que a vida que é levada neste mundo não corresponde absolutamente à

totalidade da vida.
O acesso à Multidimensionalidade da Unidade é apenas possível a partir do momento em que há, realmente,

uma aceitação, uma Transcendência.
Enquanto vocês quiserem ser outra coisa do que este Instante Presente, enquanto vocês se projetarem no

amanhã, enquanto vocês se projetarem em um sofrimento que vocês vivem (ou dizendo no presente, mas que
não pode vir de um passado porque o Instante Presente não conhece o sofrimento), vocês se afastam de sua

própria Transcendência, e vocês se afastam, então, de sua Humildade e de sua Simplicidade.



Lembrem-se: HIC e NUNC, Humildade e Simplicidade.

***

Os elementos que nós lhes demos agora são os mais adaptados para permitir-lhes viver o que foi denominado
‘a noite escura da alma’ ou o Choque da Humanidade.

Nós não podíamos comunicar isso, evidentemente, antes que a Coroa Radiante da cabeça não estivesse
perfeitamente ativa, não unicamente para cada ser humano (o que não é ainda o caso), mas, sobretudo,

enquanto o processo da Fusão dos Éteres não fosse realizado, ao nível da Terra.
Aquilo que foi realizado há pouco mais de seis meses depois da Liberação da Terra e do Sol, nos meses de

março e abril, correspondendo ao período no qual nosso Comandante anunciou que vocês haviam chegado ao
período da Ascensão.

Esta Ascensão não corresponde a um único ponto.
Existe, efetivamente (eu diria), um facho convergente, um ponto crucial particular, que corresponde, ele, como

vocês sabem, à Libertação final da Terra, mas também de vocês mesmos.
Mas a Ascensão é um processo que se desenrola (eu diria) em múltiplas velocidades segundo, justamente,

sua capacidade para viver e para conscientizar o que nós lhes exprimimos já desde várias semanas,
correspondendo ao desdobramento da Luz e à abertura da Porta Metatrônica.

Permitindo atravessar a Porta Estreita e viver realmente a Consciência da Unidade, e superar, portanto, os
limites do confinamento em meio à personalidade.

***

A Humildade e a Simplicidade são, de certa forma, os dois elementos (se vocês se lembram do que eu disse
há um mês) que vão permitir transcender, totalmente, as forças Arimânicas e as forças Luciferianas que estão

inscritas em cada ser humano (ndr: ver as canalizações do IRMÃO K de 6 e 7 de julho) (****).
A UNIDADE é, num certo sentido, o Pilar da Humildade, que está no lado da zona de ressonância denominada

Áriman ou a Porta da ATRAÇÃO.

Do mesmo modo, a Simplicidade (que está do outro lado do Ponto UNIDADE): o Pilar da Simplicidade está
ligado ao ponto AL do peito, que ele próprio está no lado da Porta VISÃO, ou seja, as Portas de Lúcifer.

Dessa maneira, a Humildade é seu principal baluarte.
A Humildade e a Simplicidade são as armas mais potentes que vão permitir a Áriman e Lúcifer não mais

exercer o menor domínio e a menor pressão sobre sua prisão e sobre seu confinamento.
Assim, então, vocês não podem combater Áriman e Lúcifer.

Vocês apenas podem propor-lhes a Unidade.
Nós apenas podemos propor-lhes HIC e NUNC, sobre os quais Áriman e Lúcifer não têm qualquer ação, já que

Áriman está ligado ao passado e Lúcifer ao futuro, no sentido linear do tempo.
No Instante Presente, Áriman e Lúcifer não têm qualquer peso, nem qualquer densidade, e não podem manter

os muros da prisão.
Portanto, a Humildade e a Simplicidade são as armas as mais absolutas que lhes permitem, aí também,

transcender Áriman e Lúcifer.
Permitindo então, naquele momento, passar a Porta Estreita denominada a Nova Fundação, ou se vocês

preferirem, a Porta da Infância.

***

Eis o que eu tinha a dizer para resituar, no contexto do seu próprio corpo de carne, aí onde se situa a aposta
atual.
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Se existe (e nós temos tempo) perguntas em relação ao que eu acabo de exprimir, eu os escuto com prazer.
Enquanto vocês refletem, jamais se esqueçam de que para viver a Unidade, é preciso aceitar sua humanidade.
E esta humanidade corresponde muito exatamente (e isso lhes foi dito) a aí onde vocês estão hoje, quaisquer

que sejam os sofrimentos podendo se apresentar em um dos muros da prisão.
Olhar este sofrimento, olhar o que vocês são, não quer dizer desviar-se, não que dizer combater, mas

simplesmente tornar-se Transparente em relação a isso.
E naquele momento, na Humildade e na Simplicidade, a Unidade irá se estabelecer.

***

Pergunta: a Humildade e a Simplicidade, elas trabalham na consciência antes da Passagem?

A Humildade e a Simplicidade não trabalham porque o ego, aí também, vai apreender-se.
Se vocês quiserem trabalhar a Humildade, isso significa que vocês querem exercer uma vontade.

Eu bem falei de Transparência e de conscientização do que era a Humildade, do que era a humanidade.
Há apenas através da aceitação total do que vocês são no Instante Presente, hoje, que se vive o acesso à

Humildade e, então, à Unidade.
O ego jamais aceitará sua dissolução, do mesmo modo que o ego jamais aceita sua morte (eu falo, aí, da

morte física, tal como todos vocês a vivenciaram várias vezes).
A tal ponto que, até um tempo assaz recente, mesmo os seres que estavam mortos e que passavam na matriz

do lado astral, era preciso um certo tempo para fazê-los aceitar que eles não tinham mais o corpo.
A consciência do ego acredita e vive como eterna.

Assim, então, um ser, antes da dissolução do astral, que passava do outro lado do véu, pelas portas da morte,
encontrava-se vivendo a mesma coisa, como se ele tivesse ainda um corpo.

Era preciso depurar, de alguma forma, os níveis Vibratórios extremamente densos.
Aqueles que tinham trabalhado na humildade, através dos conceitos religiosos, ou filosóficos, através da prática
de ‘boas ações’, para esperar encontrar o Céu, apenas encontraram a mesma densidade do outro lado, porque

eles estavam apegados às manifestações de sua humildade: aquela chamada de ‘ego espiritual’.

***

Pergunta: se se desenvolve esta Humildade e esta Simplicidade, no momento da Dissolução, o único ato
de Humildade a se colocar será aceitar esta Dissolução final?

Se vocês vivem a Humildade e a Simplicidade, se vocês conscientizam esta Humildade e esta Simplicidade,
então o que acontece?

A Porta Estreita é atravessada, o Impulso de CRISTO concretiza-se em seu peito.
Traduzindo-se, então, pelo que é denominado a Vibração do Fogo do Coração, ou da Coroa Radiante do

Coração, ou ainda dos Pontos da Tri-Unidade.
Os marcadores da sua Consciência são os Pontos de Vibração.

E não um conceito intelectual ou um trabalho intelectual.
Sem isso, nós recaímos muito exatamente no que eu vim explicar, em relação a qualquer um que passaria do

outro lado.
A diferença, hoje, é que não haverá mais armadilha e, então, que a Liberação, como vocês sabem, refere-se à

totalidade da Humanidade.
Mas isso é apenas um trabalho para realizar a Humildade.

Os trabalhadores irão se tornar extremamente perversos, na medida em que, muitas vezes, irá se tratar do que
denominamos uma ‘falsa Humildade’, onde a pessoa vai pensar em seu Futuro mais do que em seu Instante

Presente.
E pensar no futuro afasta do Instante Presente e, portanto, da Humildade.

O único marcador (como eu lhes disse) é a Vibração que se estabelece na zona do peito, seja no Ponto
denominado Pilar Transparência (KI-RIS-TI), seja na Porta da Infância (ou Ponto OD), seja, enfim, nos Pontos

Unidade e Simplicidade: isto é, no Ponto UNIDADE (ou Humildade) e no Ponto Simplicidade (ou Ponto de
Vibração, se vocês preferirem, do que é chamado de chakra da alma).

A alma e o Espírito revelam-se em Consciência por sua própria Vibração.

***

Pergunta: qual diferença você faz entre aceitar as leis da Dualidade e ali se submeter?



Aceitar as leis da Dualidade faz parte da Humildade.
Não é preciso analisar, mas conscientizá-las, não na análise dos fatos da vida pessoal (quaisquer que sejam os
sofrimentos inerentes a toda vida humana, quaisquer que sejam as circunstâncias de toda vida humana que se

inscreve em relação a uma história), mas estar plenamente Presente, consciente e Lúcido de si mesmo.
Não para se julgar, não para escapar a um sofrimento qualquer que seja, mas para olhar isso tal como isso é:

sem falso semblante, sem vontade de fugir seja do que for.
É naquele momento, aceitando ver as coisas tais como são em sua vida, que a Transcendência pode aparecer.
Isso necessita também a Humildade para aceitar esse processo que propõe esta vida, em meio ao húmus, em

meio à humanidade.
Os acontecimentos que ocorrem, em uma vida, mesmo os mais dolorosos, não estão aí para punir, não estão
aí para fazê-los pagar alguma coisa, principalmente neste período, mas unicamente para desencadear esta

Transcendência.
Quaisquer que eles sejam, sem exceção alguma.

Dessa maneira, então, se vocês se atrasam pelo fato de viver tal coisa, tal sofrimento, tal solidão, tal doença,
vocês não estão na Unidade.

Olhar seu sofrimento, olhar sua doença, não quer dizer ali se submeter, quer dizer simplesmente aceitar não
mais combater, mas Vê-lo.

Tendo Visto, tendo aceitado, naquele momento a Humildade faz com que o acesso à Unidade aconteça.
A Unidade jamais é uma ação/reação.

Isso não quer dizer que a Unidade seja uma inação, mas ela é uma ação que se inscreve além das leis da
Dualidade.

O princípio da personalidade é sempre criar ações que se inscrevem na personalidade.
Se eu tenho uma doença, eu busco como combater esta doença.

Então, segundo as crenças que eu tenho, eu vou me dirigir para uma medicina do tipo científica ou para uma
medicina dita tradicional, mas a finalidade é exatamente a mesma.

Do mesmo modo, seu eu sinto solidão, eu vou rezar ou pedir para encontrar alguém, ou de maneira científica (e
seus meios modernos não faltam), ou então eu vou pedir à Luz para fazer-me encontrar alguém.

Eu me situo, então, desta maneira, de maneira irremediável, na lei da Dualidade.
Isso corresponde, ponto a ponto, dito de outra forma, ao que dizia Jesus: “será que o pássaro se preocupa

com o que ele vai comer amanhã?”.
Tudo isso os afasta da Humildade, e os afasta da Unidade e de HIC (AQUI), e de seu par (seu complemento)

que é AGORA: HIC e NUNC.
Várias Estrelas, enquanto Entidades femininas, lhes exprimiram, eu diria, de maneira muito mais completa, sua

vivência desta Humildade.
Fazer-se muito pequeno não quer dizer negar sua vida, mas aceitar, simplesmente, que esta vida está inscrita

dentro de limites.
Tendo aceitado os limites, assim como eu disse, vocês veem os limites.

Vendo os limites e os tendo aceitado, sem ali se submeter, então, naquele momento, a Unidade pode
aparecer, traduzindo-se sempre por uma Consciência clara.

Porque aceder à Unidade não pode ser em caso algum um questionamento, mas apenas pode ser uma
resposta.

Traduzindo-se pelo que foi chamado de ‘percepção’, real e completa, da Consciência Unitária, traduzindo-se,
hoje mais facilmente do que antes, pelas Vibrações presentes em alguns Pontos do peito.

***

Pergunta: isso significa que convém nada fazer?

Enquanto vocês fazem, vocês não estão no Ser.
Então, é claro, vocês poderão sempre me responder que as circunstâncias de sua vida obrigam-nos a fazer.

Mas quem decide as circunstâncias da sua vida?
É bem por isso que existe um acontecimento particular denominado Choque da Humanidade, que irá privá-los

desta obrigação de fazer.
Enquanto o ser humano vive sua vida e obedece a leis, e se submete a essas leis, ele vai falar do quê?

De responsabilidade, no sentido do dever, dos laços familiares, dos laços sociais.
Vocês não podem viver o acesso à Unidade se vocês estão, em permanência, prestes a interagir e a fazer em

meio às leis.
O que não quer dizer, ainda uma vez, evitar as leis, mas mudar (se vocês preferirem) o ‘ponto de vista’.

Vocês apenas podem mudar de ponto de vista quando se colocam em HIC e NUNC.
Este HIC e NUNC não é para colocar-se pelo resto dos seus dias, mas deve ser realizado, a um dado

momento.



O que, depois, não os impedirá, bem ao contrário, de realizar e de fazer o que vocês têm a fazer.
Mas para Ser, é preciso ‘parar de fazer’.

Esta parada de fazer não se inscreve em uma duração de tempo, já que isso se situa fora do tempo.
Vocês sabem pertinentemente que o conjunto dos seres sobre este planeta tendo vivenciado o Despertar

Total, vivenciou isso como uma experiência seguindo-se a um dado momento.
Exceto em casos específicos (e eu penso em particular em MA ANANDA, ou em outras Irmãs), para a maioria
dos seres tendo vivenciado esta Realização, isso não as impediu, até que provem o contrário, de deixar pistas

através de seus escritos, através de sua vida.
Mas vocês não podem encontrar o Ser no fazer.
É preciso, a um dado momento, para de fazer.

Porém eu não disse parar de fazer até o final dos tempos.
Este parar de fazer refere-se ao conjunto das atividades da personalidade (mentais, emocionais, ações,

reações, laços, trama social), ao conjunto dos componentes que fazem sua vida, aceitando esta vida, mas em
meio a esta aceitação, parar de fazer.

Esta parada de fazer não está inscrita no resto de sua vida: isso, é a personalidade que quer fazê-los acreditar
nisso.

***

Pergunta: poderia explicar o que você entende por: esta “parada de fazer” não está inscrita no resto de sua
vida?

Isso quer dizer simplesmente que é excepcional, mesmo hoje, encontrar um ser tal como MA ANANDA MOYI
passando anos sem nada fazer, simplesmente no Ser.

A maioria de vocês, mesmo Despertos e Revelados, continua algumas atividades, consistindo em fazer,
parece-me.

Uma vez que vocês vivenciaram a Unidade e a estabilização no Coração, através dos 4 Pilares, quem disse
que era preciso nada fazer?

Mas por outro lado, para viver a Unidade, é preciso parar de fazer.
Isso foi também denominado: é preciso parar de ter e de saber, para ser.

É a inscrição da Consciência no tempo presente, HIC e NUNC, Humildade, Simplicidade.
Enquanto sua consciência está ocupada com os muros da prisão, vocês não podem sair da prisão.

É preciso simplesmente que a consciência reconheça a prisão enquanto princípio geral, e naquele momento,
colocar-se no centro da prisão para transcender a prisão.

O que muda, ainda uma vez, não é a prisão, é a consciência.
Mas os efeitos sobre a prisão são inegáveis.

Ou seja, o conjunto das limitações da vida, o conjunto dos sofrimentos da vida, o conjunto do que podia ser
denominado perturbações de sua vida, desaparecem como por encanto.

Este encanto é apenas a ação da Luz Vibral em vocês.
Isso que eu falo é uma sequência de tempo.

Quando eu digo: parar de fazer, eu jamais disse que era preciso parar de fazer até o final.
Eu bem falei parar de fazer, um pouquinho como a meditação que lhes permite encontrar certo estado.

Quando vocês encontraram e vivenciaram a Unidade, o processo da Consciência faz com que, enquanto
estando fechado nesse corpo e nessas leis sociais (ou nessas leis afetivas), vocês não estão mais fechados

na ação/reação e vocês vivem, realmente, a Liberdade.
Não antes.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e querida Irmãs, então IRMÃO K vai comungar com vocês.
Eu lhes digo até um desses dias.

Com todo Amor.

... Efusão Vibratória ...



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

(*) – IRMÃO K (01.04.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de...

- IRMÃO K (03.07.2011):
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Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs, dignem-se de aceitar minhas saudações.
Eis me aqui, de novo, entre vocês, a fim de abordar, esta noite, neste espaço, um objeto importante, que irá se

resumir neste título: liberar o Amor para ser Livre.
Isso que eu vou falar-lhes é a sequência lógica, de algum modo, de minhas intervenções anteriores, durante

este verão, referente ao princípio da ATRAÇÃO e da VISÃO.
A palavra amor é, certamente, uma das palavras (com a palavra Deus) que foi a mais empregada na superfície

desta Terra.
E o mínimo que podemos dizer é que, quaisquer que sejam as épocas e qualquer que seja a utilização intensa

dessa palavra, nós não podemos dizer, como em minha vida, que o amor é a regra.
Agora, falar de liberar o amor significa, evidentemente, que o amor não é Livre, pelo menos tal como é

conhecido, tal como é vivenciado neste mundo, nesta Dimensão, e que não corresponde verdadeiramente,
talvez, ao que pôde dizer alguns seres que tiveram acesso, como vocês sabem, a estados que não são

ordinários e que não são habituais da Consciência humana.

***

O amor, na realidade, exprime-se, muitas vezes, justamente, através de princípios falsificados que se nomeou
o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

E muitas vezes o ser humano, em sua vivência, em suas experiências, em sua vida, em todos os setores de
sua vida, diz e afirma que ele experimenta o amor.

Mas este amor é sempre tingido e colorido por esta falsificação da Luz, em ressonância com este eixo
ATRAÇÃO / VISÃO e com o que isso significa.

Obviamente, eu não retornarei sobre ATRAÇÃO / VISÃO, porque eu o desenvolvi amplamente.
O amor (seja o amor de um filho por seus pais, seja o amor de um pai por seus filhos, seja o amor expresso
entre duas pessoas, ou mesmo em relação a um ser, o mais respeitado mesmo) é e será sempre, em última

análise, apenas uma forma de apropriação que resulta diretamente deste eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

IRMÃO K - 26 de outubro de 2011
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O amor pode definir-se como algo que vai nutrir o ser humano, que vai então lhe trazer alguma coisa e
desencadear, em ressonância, ações, comportamentos, hábitos e atitudes, que vão tentar prolongar,

responsabilizar e explicar (em fatos, em gestos e em atenções) este amor, tal como o vive cada ser humano.
E, no entanto, os seres que vivenciaram estados de consciência não ordinários, eles também, falaram do amor

e, contudo, eles não empregaram as mesmas descrições, nem vivenciaram as mesmas referências, as
mesmas experiências como o comum dos mortais.

Eu entendo por ‘o comum dos mortais’, não um aspecto de segregação, mas, bem mais, no sentido de
coletivo, no sentido de algumas leis, algumas regras morais e sociais, utilizadas, em um dado momento, por um

povo ou por uma civilização.

***

De fato, é extremamente difícil, para o comum dos mortais, exprimir o amor de outra forma senão por esse
princípio de ATRAÇÃO e de VISÃO.

Dessa maneira, na consciência ordinária, um filho não é livre.
Ele é, se o podemos dizer, criado pelos pais e, de alguma forma, submetido a certo número de leis, a certo

número de princípios, denominados ‘educação’, a certo número de elementos que são chamados, por
exemplo, de doenças hereditárias.

Existe, então, uma coloração, a partir do momento em que o filho nasce em um determinado meio que,
evidentemente, vai condicionar, de alguma maneira, e em grande parte, o futuro deste indivíduo, no entanto, tão

novo.
Naturalmente, é mais fácil e mais vicejante nascer em um meio onde existe a abundância, o afetivo, onde existe

a possibilidade de realizar uma compreensão deste mundo.
Coisa muito mais difícil para um filho sem pais, ou em meios ditos muito desfavorecidos.

Eu não voltarei, é claro, sobre esta desigualdade, já que, em um caso como no outro, em última análise, o
resultado é sempre o mesmo, ou seja, que o amor não é livre, já que o amor sempre deve uma atenção, uma

afeição, uma reciprocidade, aguardadas e esperadas.

***

No conjunto das relações humanas (eu tomei como exemplo pais/filhos, mas nós podemos também aplicá-lo a
uma relação de cônjuges, ou qualquer relação pondo em jogo o afetivo, e em grau considerado muito forte),
este amor está sempre associado a uma observação minuciosa, ou a um princípio de atração, que a maioria

das consciências humanas ordinárias não pode explicar.
Passando pela obrigação moral e social da hereditariedade, ou passando pela atração existente entre dois

seres (quaisquer que sejam os elementos que possam ser apresentados, como elementos significativos), é
claro, muitas vezes é um enigma que pode ir às vezes ao amor romântico, sem qualquer explicação, entre dois

seres, satisfazendo-se sem razão alguma e sem justificativa alguma.
O problema é um pouquinho diferente (mas se junta, contudo, à mesma reflexão) quando se trata de um amor
projetado, referente a um conceito ideal, que isso faça parte de uma religião, de um Deus, qualquer que seja,

ou de um princípio imanente, como pode existir em algumas filosofias.
O amor é então, de qualquer modo, uma forma de projeção, visando preencher alguma coisa que estava

deficiente, no interior de si.
Este amor é sempre (como vocês o sabem, eu espero) condicional e condicionado à própria condição do ser

humano, tal como ele a vive e tal como ele a experimenta.
Este amor, então, não é em nada livre.

Ele nada é espontâneo e nada é incondicional já que é exatamente o inverso do que representa (e eu o
nomearei desta forma, se vocês bem o quiserem) o Amor Vibral.

Nós, com frequência, abordamos esta noção de Amor Vibral como um Fogo: um Fogo do Espírito, um Fogo
devorador, que consome a alma e que abre à Alegria Eterna, à Felicidade, ao Samadhi, à Morada da Paz

suprema, a uma Consciência não ordinária, que nada tem a ver com o estado habitual das relações em meio à
consciência ordinária.

Naturalmente, muitas vezes, no ocidente como no oriente, glorificou-se este Amor absoluto sob forma de
poesias, de pinturas, de esculturas e de conceitos, ou de religiões.

E o ser humano vai aderir, por princípio de ‘atração’, a tal ou tal elemento referente a tal ou tal amor mais do que
tal outro.

Em qualquer caso, esse tipo de amor não pode tornar Livre, já que ele os torna, de algum modo, dependente
da ATRAÇÃO e do que foi criado e manifestado, no Espírito ou na Verdade, com respeito a uma pessoa física,

ou com respeito a um conceito religioso, ou filosófico, ou espiritual.

***



Hoje, através de uma série de transformações que vocês vivenciaram (e que eu espero, vocês viverão cada
vez mais), vocês foram levados a descobrir espaços novos, manifestando-se por coisas muito diferentes do
que existe para o comum dos mortais, denominadas Vibrações, percepções novas, áreas de Consciência

profundamente diferentes.
Alterando, aliás, as percepções da consciência ordinária, vindo modificar os mecanismos de funcionamento do

pensamento, das emoções, do mental e mesmo do corpo.
O amor, condicionado e condicionante, vivenciado neste mundo, resulta, integralmente, da ausência de

conexão com a Fonte, ligado à ilusão da separação e à falsificação da Luz que, como vocês sabem, retirou,
então, certo número de funções do próprio funcionamento da consciência e da vida, tal como vocês a

manifestam sobre este mundo.
O amor é, então, um ideal.

E um ideal tão ausente, tão buscado que ele vai, na maioria das vezes, conduzir, de alguma forma, literalmente,
a vida do comum dos mortais.

Através de uma série de elementos afetivos, profissionais, sociais, de descendência (através dos filhos), ou
ainda através da adesão a princípios morais ou espirituais, que, evidentemente, aquele que adere a estes

princípios, vai defender, como vocês sabem, em detrimento de outro qualquer.
Na realidade, quem pode dizer, estando em tal religião, que ele ama todas as outras religiões da mesma

maneira que a sua?
Quem pode dizer que ama seu cônjuge da mesma maneira que qualquer ser humano sobre este planeta?

Evidentemente, vocês sabem que isso é impossível.
Isso pode permanecer um conceito, isso pode permanecer uma ideia, mas isso jamais será uma Verdade,
porque existe, justamente, este eixo ATRAÇÃO / VISÃO que foi deformado e sobre o qual se expressou o
conjunto das polaridades do ser humano (em suas dimensões afetivas, em suas dimensões amorosas e em

seu amor).

***

O amor é vivenciado, então, sobre este mundo, como um princípio que vem limitar, justamente, a liberdade,
mesmo se, nas primeiras fases de um amor (seja conceitual ou seja dirigido e voltado para uma pessoa), ele é

como um elemento que vai, efetivamente, preencher uma falha, uma falta.
Isso é profundamente diferente para a Consciência que vive a Unidade, ou que se aproxima da Unidade,

porque, naquele momento, o Amor é vivido, já, no Interior de Si, como a expressão mesmo desse Fogo do
Amor, como a expressão de algo que se basta a ele mesmo e que não tem, portanto, necessidade de buscar

no exterior de si qualquer satisfação (qualquer que seja, referente a uma religião, referente a um cônjuge,
referente a qualquer outra relação afetiva ou amorosa), em qualquer setor da vida que seja.

Podemos dizer, então, que o amor, condicionado e condicionante, manifesta-se e se estabelece a partir de
uma carência.

Enquanto que o Amor Vibral vai, ele, estabelecer-se e se manifestar, não a partir de uma carência, mas, bem
mais, como uma emanação de plenitude Interior.

Fazendo, aliás, com que as Consciências que vivem esta consciência não ordinária possam sentir um Amor
que não tem necessidade de exteriorizar nem de se exprimir, mas sim vivenciado Interiormente, não por

qualquer vontade de atração e de visão para o que quer que seja.
Mas como um estado diferente da Consciência, onde o Amor seria, de alguma maneira, onipresente, cujos

reflexos seriam a Luz, cujos reflexos seriam as diferentes manifestações, justamente, deste estado não
ordinário da Consciência.

A diferença é essencial, porque ela vai se traduzir, ao nível da Consciência, por algo profundamente diferente.

***

Na consciência comum, ordinária, o amor está sempre sujeito à garantia, ele é sempre procurado, ele está
sempre insatisfeito, devido mesmo a esse princípio de atração, de visão e de busca perpétua, mesmo

tratando-se, é claro, da mesma pessoa, em um casal, que vocês poderiam qualificar de fiel, qualificar de
autônomo e qualificar de perpétuo, no sentido romântico.

Em meio a esta relação, todos vocês sabem que existem atitudes que fazem com que busquemos,
permanentemente, a prova, a demonstração, a manifestação, através dos sentidos, através dos diferentes
sentidos e eu não falo unicamente, é claro, da esfera sensual, mas, bem mais, das atenções, das atitudes e

dos aspectos, mesmo, que são parte integrante dos jogos do amor, entre duas pessoas.
Vocês observam bem, obviamente, que, sobre este mundo, e de maneira cada vez mais ampliada, este amor

dura cada vez menos tempo e ele é cada vez menos romântico e cada vez menos duradouro.
Este amor, de fato, tem, então, como base, uma carência.

Enquanto que o Amor, no sentido Vibral, é a descoberta do Amor, no Interior de si.
Isso nada tem a ver, é claro, com qualquer atitude que poderíamos chamar de narcisista, mas, bem mais, uma

atitude de plenitude Interior, fazendo com que existisse, de algum modo, para estes seres, uma nutrição



abundante de Amor, manifestando-se dela mesma e não implicando em qualquer busca, exterior ou
complementar, visto que tudo já está completo no Interior de si.

***

Então, o que significa liberar o Amor?
Liberar o Amor é já tomar consciência das funções limitantes do amor (seja religioso, seja humano) e que ao

nível do ser humano, refere-se a todo tipo de relação, sem qualquer exceção.
O verdadeiro Amor (ou Amor Vibral) é aquele que nasce no Interior de si, sem qualquer referência exterior e

sem qualquer projeção exterior.
Toda a diferença iria se situar, de alguma forma, neste nível, em uma orientação da Consciência, seguida por

uma orientação da energia, pelo princípio da lei de atração e de ressonância.
O amor possuído no exterior é um amor projetado, idealizado, conceituado, em ressonância com uma projeção

que visa satisfazer um sentimento, inato ou adquirido, de carência Interior, em relação a esse sentimento de
amor.

O Amor não ordinário (o Amor Vibral), manifestado e conscientizado por aqueles que vivenciaram este Apelo
do Amor, não tem o que fazer, de qualquer modo, nem de uma religião, nem de uma pessoa, nem de um

contexto, qualquer que seja.

***

Deste modo, é claro, existe uma coloração deste Amor Vibral que pode ser diferente, e que será diferente,
segundo o meio educacional, cultural ou mesmo espiritual no qual ele ocorre.

Vocês têm, entre as Estrelas, as Irmãs que, durante sua experiência encarnada, vivenciaram este Amor como
uma consumação total no Fogo de CRISTO.

Para um oriental, evidentemente, haverá uma identificação com Krishna, com Vishnou, com o Absoluto, pouco
importa, ou o Atman.

Tudo isso representando apenas nomes oriundos de uma coloração da personalidade, existindo ainda quando
o Amor se manifesta em si.

O sentido da energia é profundamente diferente, porque o Amor Vibral faz retornar o Amor para si mesmo.
Quer dizer que há (além de qualquer narcisismo, ainda uma vez) um sentimento de Amor, voltado para o Si, e

não mais voltado para o eu.
Ou seja, não há mais necessidade de possuir, não há mais necessidade de atrair, não há mais necessidade de

ver um objeto de amor no exterior, já que o ser realiza sua Natureza Essencial e Primária, que é Ser Amor.

***

Ser Amor libera então a alma e o Espírito que o vive de uma busca do amor, no exterior de Si, já que o próprio
princípio do Amor Vibral é ser completo, desde sua manifestação.

Não há necessidade de qualquer tradução, de qualquer atração no interior de si, e de qualquer projeção de um
elemento exterior.

Naquele momento, e somente naquele momento, o Ser pode Irradiar o Amor, por completo.
É nesse sentido que, pouco a pouco, ou mais ou menos rapidamente, vocês se tornam Semeadores e
Ancoradores de Luz, aproximando-os deste instante em que vocês poderão, pelo Apelo de CRISTO,

denominado a porta KI-RIS-TI ou pela Porta Estreita, conscientizar a totalidade do Amor que vocês são.
E, naquele momento, o mundo jamais será o mesmo, porque não haverá nada a buscar no exterior para

preencher o que quer que seja de deficiente no interior de si.
E é naquele momento que o Amor é liberado.

E é somente naquele momento.
Quer dizer que, naquele momento, o conjunto das relações, o conjunto das projeções, pode, enfim, cessar,
porque nada há a buscar no exterior que já não esteja presente no Si e na realidade da Unidade vivenciada

enquanto que Consciência Unitária, por aquele que descobre este estado de Amor do Si e de Amor,
independente de qualquer suporte, de qualquer conceito, de qualquer projeção e de qualquer necessidade de

posse, qualquer que ela seja.

***

Liberar o Amor, tornar livre, porque, a partir do instante em que vocês são preenchidos por este Amor, vocês
não têm mais necessidade de amar de maneira pessoal, e de amar de maneira individual, porque vocês se

tornaram, vocês mesmos, o Amor.



tornaram, vocês mesmos, o Amor.
Quaisquer que sejam os laços existentes, isso vai apenas fazer (e isso lhes foi dito por vários intervenientes)

com que vocês se desfaçam do conjunto de suas relações, do conjunto de seus afetos.
Mas, pelo contrário, o conjunto deles é transmutado a uma nova qualidade Vibratória, livre de qualquer projeção,
de qualquer suposição, de qualquer necessidade de possuir, de qualquer necessidade de aprisionar, que isso

seja si mesmo ou o outro, em uma relação.
 Vocês se desligam de uma comunicação (mesmo amorosa), sobre o princípio chamado de Comunhão,

permitindo-lhes superar, amplamente, o que pode ser conduzido no âmbito de uma relação confinante (seja
pelos sentidos, seja pelas palavras, seja pelas atitudes ou ainda pelas atenções dadas à pessoa amada, que

seja um pai, um filho, um cônjuge, ou um conceito).
Tudo isso faz parte, como vocês sabem, das fases finais que vocês estão prestes a viver, nós o esperamos,
para cada vez mais seres que nos escutam, que nos seguem e que vivem este Apelo da Luz, à sua maneira,
mas que deve, em última análise, levá-los (progressivamente ou brutalmente, agora) a estabelecer-se neste

Amor.

***

A característica essencial deste Amor Vibral é, justamente, exprimir a Plenitude total do Ser, a Plenitude total da
Consciência, sem ter necessidade de qualquer suporte exterior.

Vocês se tornam o Amor e, então, vocês irradiam o Amor, permanentemente.
Não há, portanto, necessidade de manifestar qualquer jogo de sedução, de posse, de atração ou de visão.

Vocês se tornam, naquele momento, totalmente independentes de todas as contingências, eu diria, da
consciência comum, da consciência ordinária, totalmente independentes de todas as leis morais, sociais, de

todas as leis familiares, hereditárias, ou que governam, de maneira geral, o conjunto dos códigos amorosos do
ser humano, porque vocês, justamente, tornaram-se o Amor, vocês mesmos.

Há, então, nessa inversão (porque é uma e uma reversão também), um processo que os leva a não mais
projetar no exterior e a conscientizar, de fato, que a fonte de Amor apenas pode existir no Interior de vocês

mesmos, no que é chamado de Coração.
É naquele momento que se vive o Fogo do Coração, que vai se traduzir pelo desaparecimento, puro e simples,

de tudo o que podia ser chamado de mecanismos do prazer e dos desejos (qualquer que seja seu modo de
expressão) porque vocês se tornaram, vocês mesmos, no Interior de vocês mesmos, sua própria fonte de

Alegria Interior, que não depende de qualquer Ação / Reação exterior.
As consequências, como vocês sabem, são múltiplas.

Elas passam, é claro, por mecanismos de reconsideração dos diferentes apegos, dos diferentes vínculos,
fazendo-os evoluir para uma liberação e uma Liberdade cada vez mais importante, permitindo-lhes viver (e de

maneira cada vez mais ampla) um sentimento de Paz, um sentimento de Alegria, que se torna, naquele
momento, totalmente independente do olhar do outro e, sobretudo, desta famosa observação dos sinais

amorosos, ou das atenções que o outro pode dar ou não.

***

Na realidade, a Consciência que vive o Amor, em si, vai manifestar o Amor, evidentemente, como Irradiação ao
conjunto do mundo, ao conjunto dos seres vivos e conscientes, que eles o aceitem ou não.

E vocês têm, então, naquele momento, escritos, palavras e atos (que são pronunciados por esses seres que
vivenciaram o acesso à Unidade e que se estabelecem neste Amor Vibral) que são, obviamente,

incomparáveis aos escritos, mesmo românticos do amor, que são apenas o reflexo de um desejo (mesmo
altruísta) de posse, de tornar seu, o outro ou um conceito, qualquer que seja.

O Amor Vibral vai, portanto, liberá-los.
Ele vai liberá-los de todos os confinamentos, de todas as conexões, de todas as projeções, porque nada mais

há a encontrar no exterior.
Porque tudo se situa, doravante, no Interior, como vem confirmar a visão etérea e, para alguns de vocês, pelo
que começa a estabelecer-se como elemento de Visão do Coração, que alguns elementos lhes foram dados

como possibilidade de aproximar-se desta visão do Coração.
Através, por exemplo, da Comunhão.

Através, por exemplo, da prática do ‘Eu sou Um’ (ndr: desenvolvida por RAMATAN no livrete “A Humanidade
que começa”) (*).

Assim como elementos que vão permitir-lhes viver e experimentar esta dimensão de Amor que está liberada,
tornando-os, assim, inteiramente, livres.

Nenhum amor, do tipo pessoal, pode torná-los livres.
Nenhum amor, do tipo conflitante, pode torná-los livres.

Nenhum amor, no sentido humano (quem não atingiu o estado Vibratório do Coração) pode permitir-lhes
encontrar a satisfação e a Paz Eterna, que não depende, de forma alguma, de qualquer olhar do outro.

Muitas vezes há, como vocês sabem, uma dependência (através dos códigos sociais, através dos códigos
morais, através dos códigos afetivos) que faz com que a relação de amor, entre dois indivíduos, seja sempre



morais, através dos códigos afetivos) que faz com que a relação de amor, entre dois indivíduos, seja sempre
condicionada pela presença desses códigos ditos morais, ditos sociais, ou dito ‘normal’ porque vivenciado pelo

conjunto da consciência comum da humanidade.
 Tudo isso tem um fim, porque, é claro, a época que vocês vivem vai levá-los a compreender o que é o

verdadeiro Amor, em sua Dimensão Vibral, que está bem além de todos os sucedâneos do Amor que lhes
foram dados a ver, a manifestar e a experimentar, neste mundo.

Obviamente, a maioria dos seres humanos, em meio à consciência ordinária, assim que percebe uma atração,
mesmo a mais altruísta, vai falar de amor.

Mas reflitam bem, e compreendam, e Vibrem-no, que o fato de viver este amor jamais irá permitir-lhes viver o
Amor ligado ao Fogo do Coração e ao Despertar do Coração.

O Fogo do Coração é um Amor em si mesmo: é o Fogo do Espírito, o Amor da Fonte que se revela em vocês,
e que os faz compreender, viver e aquiescer à sua natureza profunda que é o Amor, a Unidade e a Luz.

Evidentemente, o Amor, a Unidade e a Luz, dos quais a consciência ordinária, em meio à personalidade, não
tem qualquer ideia, exceto através de projeções ou de idealizações.

***

Apenas pela vivência Vibratória da abertura da Consciência, do acesso à Unidade, possibilitado hoje a uma
parte cada vez mais importante da humanidade (através da abertura da Porta posterior pelo Arcanjo

METATRON, através da Passagem da Porta Estreita, através dos Pilares que lhes foram desenvolvidos), que o
ser humano, se o desejar, hoje, pode aproximar-se, ao mais perto, deste Amor Vibral, autêntico, não

dependendo mais de circunstâncias sociais, morais ou afetivas.
Este Amor vem substituir-se, de alguma maneira, a todos os amores, limitantes e condicionantes, permitindo-

lhes, assim, ser livres.
Ser livres não quer dizer não mais respeitar os códigos morais, sociais, ou da sociedade ou da família, mas se

libertar, plenamente, a fim de não mais ser submetido, no plano Vibratório, a essas leis, que são leis de
confinamento.

***

Eu os lembro de que o CRISTO pronunciou essas palavras que, de certa forma, vêm liberá-los dos laços da
carne e dos laços de sangue.

O mais importante, e Ele lhes disse, são os laços do Espírito, que são Liberação.
Jamais os laços da carne, qualquer que seja esta carne, poderão estar livres, porque a carne comporta certo

número de lacunas.
Estas lacunas não são culpa sua, mas resultam de uma alteração do próprio princípio do Amor, através do eixo

ATRAÇÃO / VISÃO.
Eu já havia expressado isso.

A alma se volta para a matéria, ela está desviada do Espírito e vai, então, buscar, permanentemente, o Amor,
através da relação, através da comunicação, através da projeção, através do amor romântico, através do

idealismo, mas certamente não através do Amor do Espírito.
Há, portanto, neste nível, como vocês sabem, um princípio de Reversão que corresponde, muito precisamente,
ao que lhes é pedido para viver e o que, talvez, eu espero, vocês vivam, em número sempre mais considerável

sobre esta Terra.
Porque, descobrir o Amor que pode existir no Coração, coloca-os em contato com a Fonte, com o que foi
denominado a Alegria, o Samadhi, e esse Samadhi não pode depender, de forma alguma, de um suporte

exterior deste mundo.
Naquele momento, vocês terão liberado o Amor.

E, naquele momento, vocês poderão manifestar a Liberdade e amar, sem qualquer condição, cada ser
humano.

Aliás, isso não é mais uma decisão, não é mais um fazer, não é mais um ato, mas se torna um estado que eu
qualificaria de ‘natural’.

E é neste estado natural que é comunicado certo número de verdades, para alguns, entre nós, ao nível dos
Anciãos, ou entre as Estrelas e entre, evidentemente, uma multidão, mesmo limitada, de seres, tendo

vivenciado este Despertar ao Amor e este Despertar à Unidade.

***

Hoje, vocês são chamados, também, através dos quatro Pilares, através desta Porta posterior, através desta
Porta Estreita e através do enquadramento da Humildade e da Simplicidade, a elevarem-se, vocês também, a

esses domínios Vibratórios.
Lembrem-se, nada há a perder.



Há tudo a ganhar, já que, naquele momento, vocês jamais estarão na privação, ou na insuficiência do que quer
que seja, visto que a Fonte do Amor não se encontrará mais no exterior, mas no Interior de vocês mesmos.

A maior das falsificações foi fazer crer o ser humano, ao nível de sua consciência coletiva (e fazê-lo crer) em
um conjunto de modos de funcionamentos levando-os a buscar, no exterior, o que já existe no Interior, mas que

era ignorado.
Fazê-los crer que existia um ideal em outros lugares que em vocês mesmos, que este ideal estava situado em
um futuro, que este ideal estava situado em um Salvador exterior, que este ideal estava situado em um Deus

vingador, que este ideal estava situado em um Deus Amor.
Fazendo-os, de algum modo, ignorar sua verdadeira Natureza, pelo próprio princípio da projeção no eixo

ATRAÇÃO / VISÃO.
Tudo isso, vocês sabem, termina, e termina, de maneira definitiva.

Nós tivemos a oportunidade, uns e outros, entre os Anciãos, de expressar-lhes uma série de elementos
referentes mesmo aos princípios considerados, por vocês, como válidos, pelas consciências que estão na

busca espiritual, como vocês o chamam.
O próprio princípio da reencarnação não é uma lei espiritual, não é uma lei do Espírito, mas é uma lei da alma.

As leis que vocês vivem, neste mundo (que isso se refira ao seu corpo, à sua vida, à nossa vida quando a
vivemos, e mesmo do outro lado do véu), jamais serão as leis do Espírito, já que, justamente, a manifestação

do Espírito é que foi limitada, em sua vida e na consciência comum.

***

O que retorna então, hoje, integralmente, é a Totalidade do Espírito.
Chamando-os, então, a uma revolução Interior, final, chamando-os, se tal é sua possibilidade e seu desejo o
mais íntimo da alma, a reencontrar-se em um novo estado de consciência, em um novo estado Vibratório não
tendo mais nada a ver com o que vocês conhecem, com o que vocês experimentaram, e com o que vocês

conhecem, ao nível das leis, ao nível mesmo das leis chamadas do Espírito, mas que, de fato, são apenas as
leis da alma, distorcidas.

O Espírito não tem o que fazer de sua personalidade.
O Espírito não tem o que fazer de suas reencarnações, que pertencem, elas também, à limitação e ao

confinamento.
O Espírito não tem o que fazer dos seus laços e dos seus apegos.

O Espírito não tem o que fazer do outro, em uma dimensão pessoal, já que o Espírito vê apenas o Espírito.
Ele ama além das limitações, além das contingências, já que é sua Natureza e sua Essência.

É isso que vocês são chamados a viver.
É também liberar-se do conhecido, como eu disse, para ascender a este desconhecido que os liberará, por

completo.
Mas lhes é preciso, como isso foi explicado, inúmeras vezes, e de diferentes modos, abandonar-se ao

Espírito, a fim de viver o Espírito.
Isso irá permitir-lhes passar da agonia, da noite escura da alma, passar a este pedido para afastar o cálice de

vocês, para, enfim, poder dizer, como o disse o CRISTO: “Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos” e,
então, “tudo está consumado”.

 Isso vocês são, agora, chamados a viver, cada vez mais individualmente, mas, sobretudo, vocês irão vivê-lo,
proximamente, de maneira coletiva.

E é naquele instante que irá ocorrer o que foi mal compreendido, denominado, no ocidente: o julgamento final.
Não há outro julgamento senão aquele que vocês fazem, vocês mesmos, sobre vocês mesmos.

Não há qualquer Deus exterior que virá julgar qualquer de suas ações.
Não existe qualquer punição.

Não existe qualquer recompensa.
Existe apenas o Si, que é para viver no instante presente, a partir do instante em que vocês não deem mais

peso a qualquer das crenças referentes ao amor e a partir do instante em que vocês se tornam o Amor.
Naquele momento, a visão do Coração aparece-lhes.

Naquele momento, vocês vivem a reunificação com o Espírito.
E isso não pode existir enquanto existe um amor condicionante, um amor limitante, um amor confinante, ainda

presente em meio à sua Consciência.
Eu bem disse em meio à sua Consciência e não em meio à sua vida, porque não é livrando-se dos laços que
vocês irão encontrar o Amor Vibral, mas sim transcendendo esses laços, na vivência mesmo do que lhes é

dado a viver.
Lembrem-se de que nós lhes dissemos que, tudo (a idade, as condições, o estado físico, a situação afetiva,

profissional, em que vocês estão, hoje) corresponde muito exatamente ao que vocês têm a viver para
aproximar-se, mais de perto, deste Amor Vibral, a fim de vivê-lo.

Mesmo se as circunstâncias vistas sob o olho da personalidade parecem-lhes diametralmente opostas,
estejam certos de que isso é absolutamente falso.



***

O Si apenas aguarda que vocês se revelem.
Ele não aguarda de forma alguma uma circunstância exterior.

Ele não aguarda outra liberação senão a conscientização do seu próprio Si, senão a conscientização do Amor
Vibral, a fim de vivê-lo.

Não existe qualquer barreira exterior a isso.
Não existe qualquer karma.

Dito em outras palavras, não existe qualquer limitação física, nem qualquer limitação psicológica, exterior a
vocês mesmos.

Há apenas vocês e vocês mesmos, independentemente de qualquer circunstância exterior, e de maneira, eu
diria, cada vez mais facilitadora, que podem estabelecer-se no Si.

Não há qualquer elemento limitante, em meio à personalidade, que possa impedi-los de viver o que vocês têm
a viver, no Amor Vibral e na Realização do Si.

Isso vai aparecer-lhes como uma Verdade cada vez mais flagrante, a partir do instante em que vocês jogam o
jogo da Unidade e a partir daquele instante, vocês irão se estabelecer na Unidade.

Os elementos finais que nós lhes demos, os espaços de Comunhão, o fato de comungar à Consciência
Unificada (mesmo de maneira horizontal, entre seres humanos), os diferentes exercícios que lhes foram dados
(o ‘Eu sou Um’, dado pelo Governador da Intraterra), são mais elementos, durante este período e específicos a
este período, que lhes demos para permitir-lhes voltar-se para o Amor Vibral e desviar-se de todos os amores

ilusórios que a sociedade buscou, através do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, dar-lhes, para melhor possui-los.
É então a vocês, e só a vocês, agora, que pertence esta última Reversão, para efetuar, e que corresponde à

passagem da Porta Estreita.
Nós abordamos, longamente (e, em particular, o bem amado João), o ‘choque da humanidade’.

Foi abordada também, desde pouco tempo, ‘a noite escura da alma’, que é, de qualquer maneira, o
ressurgimento dos medos arquetípicos: medos da perda de certo número de elementos, oriundo da

personalidade, e resultando diretamente do confinamento.

***

Vocês não podem pretender à Liberdade enquanto permanecendo confinados.
Vocês não podem pretender, como diria nosso Comandante, ser, ao mesmo tempo, uma lagarta e uma

borboleta.
É nesses tempos finais que o impulso da Luz irá se tornar, ao nível do Espírito, cada vez mais intenso.

O que resiste, em vocês, será pesaroso.
O que resiste, em sua consciência ou em seu corpo, irá colocar-se no caminho da Luz, enquanto zona de

sombra, impedindo-os de estabelecer-se na Paz.
Mas isso não é, de forma alguma, uma punição da Luz, mas, bem mais, uma iluminação total da Luz Vibral,

vindo dizer-lhes o que é preciso viver, para Ser.
Uma das Estrelas lhes falou, desde pouco tempo, do Apelo da Luz, em alguns pontos e em algumas de suas

Portas.
Nunca se esqueçam de responder a este Apelo.

Isso é importante, porque este Apelo da Luz está justamente aí para permitir-lhes estabelecer-se no Amor
Vibral.

Deste modo, é claro, alguns de vocês vão ser mais atraídos, nesses momentos, para sua personalidade, para
abrir um jornal, para conversar, para dialogar, de maneira fútil, sobre as circunstâncias deste mundo.

É justamente naqueles momentos que lhes convêm estar vigilantes e atentos a este Apelo da Luz, seja pela
Porta posterior, seja por uma das Estrelas ou por uma das Portas.

Resumidamente, qualquer que seja o Apelo da Luz, é a vocês que convêm abrir a Porta, ali responder, e é
nesta condição que vocês viverão este Amor Vibral, este estabelecimento em meio à Unidade.

***

Naturalmente, a personalidade vai sempre, fora de seus alinhamentos, agora, exigir de vocês se conformarem
a certo número de leis, a certo número de obrigações, reais, em meio à personalidade.

Mas lembrem-se, naqueles momentos, de que lhes convém buscar o Reino dos Céus, que está dentro de
vocês, a fim de realizá-lo e de vivê-lo e que depois vocês terão toda liberdade para agir.

Dito em linguagem popular, como vocês dizem na Europa: “não coloquem a carruagem na frente dos bois”.
O que é mais importante, para vocês?



O que é mais importante, para vocês?
O que é mais importante, em sua Consciência?

O impulso da Luz, como vocês o vivem, torna-se cada vez mais importante, tanto em nível individual como em
nível coletivo.

Tudo o que vocês podem observar, na superfície de seus mundos, deste mundo, tudo o que vocês podem
observar, ao redor de vocês, são apenas os reflexos da oposição à Luz, ou da aquiescência à Luz.

A oposição à Luz irá se traduzir pelo que vocês observam para alguns seres humanos.
Mas a aquiescência à Luz pode ocorrer, nos primeiros momentos (para aqueles que não conhecem esta

Dimensão da Unidade), de maneira um pouquinho dualista, ou seja, há necessidade, de algum modo, de mudar
as coisas.

E enquanto o Amor não está estabilizado, em si, a necessidade de mudança, é claro, vai se colocar, muito
naturalmente, no exterior.

O fato desta necessidade de mudar as coisas, no exterior (mesmo se o impulso está ligado ao amor), vai se
traduzir, é claro, por forças de atrito, cada vez mais intensas, no comum dos mortais, não aberto em meio à

Consciência extraordinária (vivendo, então, a consciência ordinária e querendo manter uma espécie de status
quo), e na consciência do comum dos mortais, em sua outra versão (recebendo o impulso da Luz, sem integrá-
la na totalidade, chamando a um renascimento, e vindo confrontar-se, muito naturalmente, com os partidários da

conservação).

***

Lembrem-se de que a mudança é Interior, de que a mudança exterior irá resultar da boa vontade da Terra, mas
também da boa vontade da coletividade da humanidade, a partir do instante em que um número suficiente irá
viver o Amor, em si, mais do que querer impor o amor, no exterior de si e, então, recair nos esquemas que eu

qualificaria de ‘dualistas’.
A Unidade é um estado Interior.

O Amor Vibral é um estado Interior.
O Amor não tem necessidade de outra coisa senão do Fogo do Coração, porque essa é a origem do Amor,

que está ao nível da Fonte.
A partir do momento em que vocês vivem isso, vocês verão, por vocês mesmos, que sua vida irá se

transformar, mais rápida e mais frequentemente agora, de maneira instantânea.
É através dessas experiências (que irão se tornar, de algum modo, um estabelecimento de sua Consciência,
de maneira perene e definitiva, neste estado) que ocorrerá o basculamento total da Consciência em meio à

nova Dimensão de Vida.
A Terra, como vocês sabem, está no ponto de realizá-lo.

O conjunto dos sinais que lhes são mostrados no exterior acontece, é claro, no interior de sua Consciência.
Os diversos sons, as diversas Vibrações que vocês percebem, sua amplificação (sem qualquer comparação

com o que existiu, desde ainda alguns meses), reflete, em vocês, a iminência da Revelação do Amor.
Esta Revelação do Amor Vibral é uma mudança total de paradigma, uma mudança total de corpo, uma
mudança total de funcionamento e uma mudança total do conjunto de regras estabelecidas pelo amor

falsificado do eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

***

Vocês atingem, então, a partir de agora, a etapa mais fundamental e final desta conclusão do Apocalipse, desta
conclusão da Revelação e do que foi chamado de Ascensão.

O Apelo da Luz e o Apelo do Amor tornar-se-ão cada vez mais importantes, em termos Vibratórios e em
termos de Consciência.

Vocês serão, cada vez mais seguidamente, chamados a voltar-se para a Luz.
E, obviamente, isso irá necessitar, também, para cada um de vocês, atualizar suas escolhas, como o disse

nosso Comandante.
Com cada vez menos frequência, vocês poderão manter um status quo, permanecer entre duas cadeiras.

Cada vez mais, vocês deverão afirmar um estado ou outro.
E esses dois estados, como eu espero tê-los mostrado e demonstrado, são muito exatamente ao oposto, um

do outro.
É isso que pode representar, em escala coletiva e em escala individual, o que vocês são chamados a viver
como ‘choque da humanidade’, bem além da noite escura da alma: mas a noite escura da alma coletiva da

humanidade, que está às suas portas.
Eis as palavras que o conjunto dos Anciãos me pediu para entregar-lhes.

Além de minhas palavras, é claro, o aspecto Vibratório é essencial.
Se nós tivermos tempo, e se existir em vocês interrogações, não pessoais, referentes exclusivamente ao que

eu acabo de exprimir, então, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu os escuto com benevolência.



***

Pergunta: poderemos Amar assim os egos e as personalidades dos outros seres humanos?

Meu Irmão, a partir do instante em que a coletividade descobrir o Amor, os egos e as personalidades não
existirão mais, simplesmente, porque eles serão dissolvidos, de uma forma ou de outra.

É mais fácil dizer e proclamar que vocês amam todo mundo.
É outra coisa do vivê-lo no Coração, porque naquele momento, nada há a proclamar, nada há a dizer, há apenas

que Ser.
E a Inteligência da Luz e o Amor (que é a característica essencial da Luz) irão se manifestar espontânea e

naturalmente.
Isso explica todos os processos, místicos ou misteriosos, manifestados pelo carisma daqueles que

encontraram o Amor.
Não há, então, que se colocar esse tipo de pergunta, já que a partir do instante em que o Amor se estabelece

em você, não há mais que colocar a questão da personalidade de um ou de outro, ou do ego de um ou de
outro, porque o Amor se exprime, da mesma maneira, no conjunto dos componentes daquele que está em

frente.
Visto que não mais existe, para aquele que vive o Amor, qualquer diferença entre um ego, uma personalidade e

um Espírito.
A Unidade do Amor é isso.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta.
Eu lhes proponho vivermos, em silêncio, e antes do Alinhamento ou da Comunhão, vivermos, nós aqui, uma

Comunhão.
Eu retornarei, em seguida, no momento do Alinhamento, de maneira mais coletiva.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu lhes digo, então, até dentro de alguns instantes, meus Irmãos e Irmãs.

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

(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1243

26 de outubro de 2011
(Publicado em 27 de outubro de 2011)
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Paz e a Unidade sejam o nosso estado nesse Presente.

Eu venho a vocês no contexto dos elementos que eu gostaria de dar-lhes e que se inscrevem da sequência
lógica das minhas intervenções anteriores, referentes à Liberdade, a Autonomia, ao acesso ao desconhecido,

o que eu desenvolvi, com relação a algumas Portas.
E, em particular, ATRAÇÃO/ VISÃO, o fogo da alma por oposição ao Fogo do Espírito, que será, esta noite,

esclarecido por outros elementos que lhes foram comunicados e, particularmente, pelo princípio de Comunhão
e de Graça.

As minhas reflexões serão focadas sobre o que resulta disso que lhes foi entregue e, talvez, para alguns de
vocês, o que lhes foi deixado viver e experimentar.

Eu irei chamar sua atenção para uma série de pontos que, durante o período que será vivido, nesse momento,
é capaz de facilitar-lhes, de algum modo, o que é para viver e para manifestar.

Isso se inscreve, também, na lógica do que lhes foi dado de novo, de maneira mais ampla, por um dos
governadores da Intraterra, com relação ao “Eu sou Um” (ndr: ver “A Humanidade que começa”) (1).

***

Recordemos, se vocês bem o quiserem, primeiramente, sobre o plano histórico da humanidade em
encarnação (em todo caso, para o que nos é acessível, nesta faixa da História e sem voltar muito longe),

unicamente em relação ao vigésimo século.
O século XX viu nascer vários ensinamentos, visados ou com tendências para o espiritual, através da revelação
(de diversas origens) de elementos constitutivos da alma, de elementos ligados à encarnação e aos princípios

do Espírito.
Vários ensinamentos foram encarnados, naquele momento, e foram experimentados, cada um no seu domínio,

transmitindo-lhes um princípio, de leis, de exercícios, de ensinamentos.
Naturalmente, para aqueles de vocês que reconheceram a minha presença (Jiddu Krishnamurti), é evidente que

eu participei também, à minha maneira, deste conjunto de coisas que foram entregues durante o século XX.
A maioria de vocês estava presente, é claro, no século XX e teve, talvez, a oportunidade de seguir, de ler ou de

praticar uma série desses elementos que lhes foram comunicados.

***

Eu quero chamar sua atenção para uma série de pontos que são, parece-me, importantes para o que é para
viver no estabelecimento da Consciência Unificada, através da Graça, da Comunicação, do “Eu sou Um” e do

aumento do aparecimento da Luz Vibral, em meio à humanidade.
Eu inscreveria isso no contexto de um mecanismo Interior, se possível evitando fazer qualquer referência aos
acontecimentos, é claro, que se desenrolam exteriormente na Terra, sobre a Terra, porque eles são apenas o

reflexo do que acontece, evidentemente, na Consciência do Homem.

IRMÃO K - 05 de novembro de 2011
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Como durante a minha vida, eu irei insistir, intensamente, sobre esse princípio que, se ele for seguido, irá
permitir-lhes descondicionar, na totalidade, todo o conhecido, toda a certeza, com relação às crenças que os

levam a seguir um ensinamento, uma pessoa ou um conjunto de regras.

***

Conhecer as leis da alma, conhecer a História, conhecer os exercícios não basta, porque isso jamais irá
propiciar a Liberação, em meio à Unidade e à Alegria.

Existem alguns obstáculos que estão diretamente conectados a crenças que são manifestadas pelo ser
humano, quaisquer que sejam essas crenças (seja um modelo espiritual, um modelo filosófico ou religioso).

Eu disse e repito que a crença é, certamente, o que os afasta, ainda mais, da Verdade.
Porque, a partir do momento em que vocês fizerem de vocês uma verdade, que vocês não vivenciaram, mas

oriunda de uma experiência, qualquer que seja (mesmo se esta experiência for verdadeira), jamais irá lhes
conferir a possibilidade de viver a experiência da Verdade.

A crença pode estar situada exatamente ao oposto da experiência. 
Hoje, tudo contribui, nisso que lhes foi dado, para fazer viver a sua própria experiência.

Experiência, naturalmente, que se inscreve bem além de mecanismos intelectuais, bem além de mecanismos
de compreensão.

Porque é o próprio mecanismo da experiência que irá torná-los Livres, visto que o conjunto das crenças, que
vocês manifestaram na sua vida, jamais pôde, é claro, liberá-los do que quer que seja.

Não há qualquer meio, para o ser humano, enquanto ele aderir a uma crença exterior ou a um mestre exterior,
de poder manifestar a sua Verdade, porque enquanto vocês seguirem uma verdade exterior (como dogma ou

crença), vocês não podem viver a experiência desta Verdade.
Existe, então, neste nível, um mecanismo de revolução Interior a adotar e que, eu devo dizer, é grandemente
facilitado por um aspecto que não estava presente (ou, em todo caso, nos três quartos do século XX), que é
o impacto da Luz Vibral sobre a Vibração da própria Consciência e, portanto, sobre a própria Consciência.

***

Ver uma paisagem do Sol jamais será a vivência do Sol.
Ver uma imagem, qualquer que seja, jamais irá permitir-lhes tornar-se a imagem.

Tanto nos mecanismos íntimos da imagem e da sua elaboração, como na realidade do objeto que permitiu
construir a imagem.

E eu entendo, é claro, por imagem, qualquer mecanismo, não somente visual, mas inscrito em uma
representação, qualquer que seja, presente em cada ser humano.

Enquanto existir a menor representação da Luz, enquanto existir uma representação imaginada da Vibração,
enquanto existir uma aceitação do que não é vivido, vocês não podem viver a experiência do que vocês

desejam viver.
Enquanto vocês seguirem uma autoridade exterior, mesmo a mais virtuosa, a mais honesta, a mais sincera e a

mais autêntica, vocês não podem ser o seu próprio caminho e manifestar a Vibração do seu caminho.

***

Existe um momento em que, mesmo através do que lhes foi comunicado (por exemplo, por UM AMIGO, com
relação ao Yoga da Unidade) (2), há um momento em que é preciso libertar-se, aí também, desses elementos

que lhes foram dados, não como objetivo ou finalidade, mas sim como elementos permitindo aumentar a
Vibração da Consciência e, então da Consciência.

Mas chega a um dado momento em que vocês não são mais esta Vibração da Consciência, em um
determinado ponto do corpo, mas onde o conjunto da Consciência torna-se esta Vibração e lhes permite,

portanto, sair da limitação.
Vocês não podem viver o ilimitado (assim como vocês não podem viver o Amor ou a Luz) por uma adesão ao
que quer que seja, por uma prática, qualquer que ela seja, por qualquer confinamento em meio a uma prática,

em meio a uma adesão.
Enquanto vocês não estiverem livres, integralmente, vocês não podem viver a Luz, integralmente.

Obviamente, existem mecanismos (didáticos e pedagógicos) que os guiaram para liberar uma série de
obrigações, ligadas, justamente, às crenças, a diversas subjugações, a diversos confinamentos.

O papel dos Arcanjos, nesse nível (e o seu papel, é claro, e o nosso), foi importante para impulsionar, em meio
à humanidade, esse mecanismo da experiência da Luz, da experiência Vibral, conduzindo à sua Liberdade e à

sua Liberação.

***



Hoje, quando nós lhes dizemos, uns e outros, que tudo é Um e que tudo está interligado, o paradoxo é que
vocês não podem viver esta interligação enquanto existir a mínima ligação.

O fato de viver a Unidade e de ascender à Consciência Unitária, apenas pode ocorrer se a conexão estiver
Livre de qualquer ligação.

Porque esta conexão não é uma ligação, mas uma ressonância particular, em um estado particular da
Consciência, entre o objeto e o sujeito considerado como exterior, entre dois sujeitos ou dois objetos que
estão totalmente liberados de qualquer ressonância de ligação, para viver a própria conexão, denominada

Comunhão.
A Comunhão, como isso lhes foi dito, é o meio de viver o Serviço, de viver a Liberdade, de viver o Amor.
Porque esta ressonância de conexão não se estabelece mais segundo as regras convencionais desta

Dimensão, mas transcende, inteiramente, os elementos constitutivos desta Dimensão, bem além do corpo e da
alma, fazendo-os, ou tentando fazê-los penetrar, pela sua experiência, profundamente, no mundo do Espírito.

***

Eu tive a oportunidade de exprimir o que diferenciava o fogo da alma e o fogo do corpo, voltados para o ego,
do Fogo do Espírito.

O fogo da alma e o fogo do corpo confinam e nada resolvem.
O Fogo do Espírito libera, porque ele consome o que deve ser consumido, permitindo-lhes encontrar a

Liberdade e a realidade do Ser final, que vocês são, e que nós somos, todos nós, na Verdade.
As ligações, as crenças, as certezas, que não são uma experiência, não têm qualquer valor para a Unidade e

não permitem ninguém viver a Unidade.
A Unidade se vive a partir do momento em que o conjunto das crenças se encontrar totalmente dissolvido ou,

quando menos, não eficiente no momento da sua meditação, no momento do seu presente.
Dito de outra forma, o Espírito não depende que qualquer passado e não é responsável por qualquer futuro.

O Espírito é livre de todo condicionamento, livre de toda Dimensão, e a Consciência é o agente.
Enquanto a Consciência estiver inscrita nos modos de funcionamento do confinamento, ou seja, do corpo de
desejo, da personalidade, da expressão de uma vontade, qualquer que ela seja, mesmo do bem, enquanto
existir, neste mundo, uma atração da alma e do corpo para o estabelecimento de uma série de leis às quais

eles precisariam se conformar, o Espírito não pode ser encontrado.
E, portanto, a Luz Vibral não pode se estabelecer, por completo.

***

Desde algum tempo, um Arcanjo lhes falou do Abandono à Luz (ndr: diferentes intervenções de ANAEL) (3).
Hoje, uma nova etapa pode ser percorrida, a partir do momento em que vocês saírem dos condicionamentos
da vontade de ajudar, dos condicionamentos de querer curar, mas, sim, quando vocês focarem a sua atenção,

unicamente, no estabelecimento desta comunhão de Espírito a Espírito, de Coração a Coração, se vocês
preferirem, permitindo-lhes, por esta conexão e esta ressonância, escapar às ligações condicionantes da
personalidade, às ligações condicionantes da alma e, então, possibilitando a vocês, como disse o nosso

Comandante, sair de todos os contratos ilusórios, estabelecidos pela alma e estabelecidos pelo corpo, mas
que os impediam, literal e objetivamente, de viver a experiência do Espírito.

O que deve se manifestar, neste mundo e em vocês, é a Realidade e a Verdade do Espírito.
O Espírito que, eu os lembro disso, criado perfeito, não pode ser alterado, de maneira alguma, nem pela

encarnação, nem pela personalidade, nem pelos jogos da alma que não está ainda voltada para o Espírito, mas
que participa da encarnação e das forças que encarnam (tais como eu as nomeei: Prometeicas ou

Luciferianas).

***

Dessa maneira, então, liberar-se do conhecido e ascender à Liberdade apenas pode ocorrer quando há um
Abandono total de todos os preconceitos, de todos os condicionamentos, de todas as crenças, mesmo as

mais lógicas, em meio a este mundo.
Porque, obviamente, a Verdade não é deste mundo, mesmo se ela ali penetra, atualmente.

Ela não vem para iluminar o mundo, mas para pôr fim a certo modo de mundo que não é Unitário, nem
qualificado para viver a Verdade.

A atitude Interior é então, de algum modo, uma atitude que os faz apreender-se das ajudas da Comunhão, do
“Eu sou Um”, da Graça.

Como elementos que lhes permitem verificar, uns com os outros, e Um através do outro, que a realidade do



Espírito e da Unidade do Espírito é bem o que é para viver, hoje, bem mais do que a adesão a qualquer
discurso que for, a qualquer religião que for, a qualquer salvador que for.

Não há caminho fora da Luz.
Naturalmente, é o que proclama o conjunto dos mestres, o conjunto das religiões e o conjunto dos

procedimentos ligados à espiritualidade, tal como foi vivido durante milênios e tal como foi modificado, eu diria,
no decorrer do século XX.

Vocês não podem ser Livres enquanto vocês estiverem submissos.
Vocês não podem ser Livres enquanto existir um contrato ligando-os a este mundo.

Isso é um mecanismo da Consciência e não se refere, necessariamente, à vivência, porque naquele momento,
se isso fosse vivenciado unicamente como uma liberação de contratos, sem, no entanto, compreender o

sentido, isso não iria se expressar por qualquer vivência de Liberdade e, sobretudo, por qualquer Liberação.

***

A Liberação do confinamento não é uma visão da mente, nem uma visão da alma, nem uma visão do corpo,
mas, sim, um estado da própria Consciência, passando da limitação e do confinamento, ao ilimitado e à

Liberdade.
Isso apenas acontece, concretamente, quando vocês não estiverem mais apegados a este mundo, enquanto

estando, como dizia CRISTO, sobre este mundo.
O princípio da Graça somente se estabelece quando vocês aquiescem à sua própria Liberação.

Porque, enquanto vocês não forem Liberados e enquanto vocês não aceitarem a Liberação, é, evidentemente,
em vão declamar ou proclamar qualquer Liberação.

Eu entendo por Liberação o final da Consciência limitada, ou seja, o acesso à Vibração da Unidade, no Si, ou,
ainda, no corpo de Estado de Ser.

E isso não é um trabalho, isso não é alguma coisa a realizar, mesmo se os exercícios, ainda uma vez, que lhes
foram propostos (por exemplo, no Yoga da Unidade), puderam ser-lhes de ajuda.

Mas isso é apenas uma ajuda.
Isso jamais será uma finalidade, enquanto tal.

Porque, em última análise, e como isso lhes foi dito de diferentes maneiras, há apenas vocês, e somente
vocês, que podem passar a Porta Estreita.

A Porta Estreita, chamada de diferentes modos (Crucificação, Renúncia, Abandono), sempre irá refletir a única
e a mesma Verdade, que, enquanto vocês não forem Livres, vocês não podem ser Liberados.

E ser livre é libertar-se do conjunto das suas crenças, é considerar e viver a experiência da Liberdade mais
absoluta.

***

Naturalmente, o ser humano vive, como vocês sabem, em uma forma de prisão da qual ele não há consciência.
Vários mestres, no passado, exprimiram-lhes isso e pensaram (com justa razão para eles, mas simplesmente

errado para os outros) que eles podiam conduzi-los, através do que poderia ser denominado uma ‘iniciação’ ou
próximo disso, a viver a sua própria Liberação.

A partir do momento em que um ato for tomado como modelo, a partir do momento em que um mestre exterior
ou um guru ou aqueles que o seguem (que vão, evidentemente, transformar a sua mensagem inicial), quiser ser

aplicado e seguido, naquele momento, é impossível viver a Liberação e a Liberdade.
Muito pelo contrário, é um fator suplementar do confinamento.

A Liberdade e o desconhecido não podem se encontrar no conhecido.
É preciso, então, liberar-se, integralmente, de tudo o que lhes é conhecido.

E eu entendo por ‘conhecido’ todo sistema de adesão ou de crença, todo princípio ao qual vocês aderem, de
uma maneira ou de outra.

Enquanto vocês acreditarem ser este corpo, vocês não podem sair deste corpo.
Enquanto vocês acreditarem que a Luz se encontra neste mundo, vocês não podem encontrar a Luz.

A Luz chega a este mundo, mas a Luz ficou ausente deste mundo desde tempos imemoriais.
É o próprio princípio da ruptura, do esquecimento, da queda (como isso foi nomeado por algumas religiões),
tendo-os feito esquecer a dimensão do Espírito, até mesmo negá-la e até chegar, nesses tempos, onde o

conjunto da humanidade nem mesmo acredita mais na existência de qualquer alma ou de qualquer
continuidade.

E isso não é melhor no nível das crenças de tipo oriental, onde existem princípios de leis aplicáveis a esta
matriz, chamados de karma (ação / reação) e algo que é muito caro aos espiritualistas de todos os tipos, que eu

chamaria de livre arbítrio.

***



Em meio à Liberdade, em meio ao Espírito, não há o que fazer do livre arbítrio.
O livre arbítrio é o álibi, dado pela personalidade, para aproximar-se de uma luz qualquer, tão ilusória como a

personalidade.
A Liberdade não envolve nem a personalidade, nem o livre arbítrio.

A Liberdade é a Liberdade.
Ela é o final do confinamento, o final da partição, o final das crenças e o início da experiência da Unidade.

Mas para viver o início da experiência da Unidade, é preciso, efetivamente, Liberar-se, na totalidade.
A problemática é que o ser humano está convencido de que ele se libera dos confinamentos que lhes são

acessíveis, como, por exemplo, de um sofrimento ligado a um trauma vivenciado, qualquer que seja, estudando
esse trauma, analisando-o, tendo a compreensão, tendo o conhecimento e depois, por diferentes técnicas,

perfeitamente estudadas durante o século XX, liberar-se deste elemento.
Mas liberar-se deste elemento não libera, no entanto, o Espírito, mas confina, ainda mais, a alma nos princípios

de ação / reação ligados ao mundo da ATRAÇÃO / VISÃO, da ilusão Luciferiana, do livre arbítrio, da ilusão
Prometeica, do renascimento eterno em meio a este mundo.

O Espírito não conhece as leis da matéria.
A matéria não conhece as leis do Espírito.

A alma conhece apenas as leis da matéria, aplicáveis a este universo e a esta Dimensão.
Muitas vezes foi dito que as leis do Espírito não são as leis da matéria.
Foi dito, também, que o que está no alto é como o que está embaixo.

Mas o que está no alto não é um limite, é uma restrição.
Esta restrição apenas reflete, simplesmente, o alto e o baixo de um confinamento.

Porque fora do confinamento, em meio ao Espírito, não existe nem alto nem embaixo, nem dentro nem fora,
nem esquerda nem direita, nem bem nem mal.

***

A consciência confinada e limitada, adepta, ainda, de caminhos espirituais, inscritos em diferentes modelos,
não pode conceber outra coisa senão o que lhe é conhecido.

Ela não pode conceber, esta consciência, que existem universos onde o confinamento não existe, ou seja,
onde o princípio do bem e do mal não pode existir, onde o princípio do que é chamado de alto e de embaixo

não existe, porque, naquele momento, somente existe a Luz.
Não a luz vivenciada no exterior, não uma luz vivenciada com a ilusão do 3º olho, não uma luz vivenciada,

eventualmente, com a visão etérea, mas a Luz vivenciada enquanto Consciência total do Ser, o que é
profundamente diferente.

Enquanto a luz for concebida e vivenciada como um objetivo e uma finalidade a ser alcançada, esse objetivo
apenas se afasta, de vida em vida.

E nós chegamos, de maneira muito lógica, ao que foi chamado de final da idade sombria ou Kali Yuga.

***

O Espírito apenas pode ser encontrado durante um momento, ou um instante, em que vocês não estão mais
neste tempo, sem, no entanto, evitar este tempo e este mundo.

É o momento específico onde vocês percebem e conscientizam o seu próprio confinamento.
Então, é claro, a experiência inicial, considerando o que aconteceu para vários místicos, em todas as tradições,
considera este acontecimento inicial como o mito que vai permitir realizar, real e concretamente, o Despertar,

fazendo realmente escapar à matriz, à alma, ao corpo, enquanto estando presente no corpo, na alma, mas
tendo revelado o Espírito.

O Espírito não está em outros lugares senão Aqui e Agora, mesmo se existir uma contraparte da Consciência
(chamada de corpo de Estado de Ser), presente no Sol, e que irá se sobrepor, no momento oportuno, ao

conjunto das estruturas ilusórias e confinantes.
Viver o Espírito não pode ser assimilado a qualquer outra experiência, porque o Espírito, quando ele é

vivenciado, confere a liberdade e confere uma série de elementos que não podem ser obtidos por qualquer
ascese (seja qual for), por qualquer crença.

Porque os estados atingidos, naqueles momentos, são apenas efêmeros e não podem perdurar e, em todo
caso, não permitem viver o Espírito de maneira permanente e ilimitada.

***



A liberação que está em andamento, hoje, em vocês, se vocês a aceitarem, assim como o conjunto da
humanidade, é bem uma liberação final, no sentido em que haverá um antes e um depois.

Este antes e este depois se inscrevem em uma duração de tempo, aí também, como vocês sabem, cada vez
mais estreita, cada vez mais fulgurante, que irá levá-los a posicionar-se, enquanto Consciência, nesta Luz ou

fora desta Luz.
Mas vocês não poderão mais, uns e outros, ignorar o princípio de conexão com a Luz.

O que irá mudar, de qualquer maneira, toda a vida da própria Consciência, quer isso aconteça em meio a um
mundo dito de carbono ou em meio a mundos totalmente livres, ou, ainda, em meio ao que é chamado de

‘dissolução na Luz’.
Enquanto vocês não aceitarem o princípio de Liberdade total, obviamente, a Liberdade total não pode se

revelar.
Enquanto vocês não respeitarem (não como contexto, mas como princípio dinamizador) o que foi denominado

os Quatros Pilares do Coração, vocês não podem escapar aos condicionamentos da personalidade.
O conjunto dos Pilares, o conjunto do que lhes foi desenvolvido sobre a Transparência, sobre a Humildade, a

Simplicidade e o Caminho da Infância ou a Pobreza, são, estritamente, os Pilares que lhes permitem
desengajar-se, plenamente, da ilusão das crenças.

Viver isso é um grande passo para a Liberdade e para a Liberação, mas não é a Liberação.

***

Na realidade, vai chegar um momento em que irá se colocar, para vocês, se isso já não ocorreu, a pergunta que
vocês irão fazer a si mesmo: você está pronto para tudo perder a fim de viver a Verdade?

Você está pronto para fazer desaparecer o conjunto das ilusões, a personalidade, o corpo, as ligações, os
apegos, as seduções deste mundo, a fim de viver a Luz?

É a isso que vem chamá-los A FONTE, no que foi denominado a Promessa e o Juramento.
É a isso que o conjunto dos elementos que lhes foram comunicados, de maneira Vibral e como ensinamento,

se puder dizê-lo, deve permitir-lhes posicionar-se.
Haverá apenas dois posicionamentos: o posicionamento no medo e o posicionamento na Liberdade.

O medo não poderá liberar seja o que for, mesmo se o mecanismo de liberação se referir à totalidade da
humanidade, à totalidade das almas.

Mas haverá uma dificuldade para se Liberar totalmente da influência da alma na matéria, levando à perpetuação
da alma, por um tempo determinado, específico para cada um.

***

A Liberdade é um ato de Abandono total.
A Liberdade é um ato de resolução que permite Liberar-se, inteiramente, de tudo o que é conhecido.

Liberar-se do conhecido implica, necessariamente, para a personalidade, em um elemento importante.
Este elemento importante é a agonia do seu próprio desaparecimento.

E, aliás, a maioria dos fenômenos de Despertar, no antigo tempo, remontando a mais de uma geração,
acontece durante esses momentos de perda dramática ou de conscientização da Ilusão deste mundo, através

de uma agonia de morte súbita.
Nesse princípio de Abandono, a partir do momento em que não houver mais esperança, a partir do momento
em que a alma for apreendida pelo medo da sua própria dissolução e a partir do momento em que não houver
mais resistência, nem luta, no interior da personalidade, é nesses momentos privilegiados que se pode viver,

de maneira final, eu diria, o próprio princípio da dissolução, da Liberdade e da Liberação.

***

Evidentemente, durante este período, o corpo de desejo (do que resta dele), qualquer que seja a depuração
dos seus próprios desejos, vai se manifestar, de maneira vociferante, induzindo uma série de medos, já que a
personalidade, enquanto projeção em meio a um mundo ilusório, apenas existe porque o medo ali se mantém.
Este medo refere-se a diferentes segmentos da personalidade, expressando-se, antes de tudo, pela própria

perda da própria personalidade.
A consciência fragmentada é dirigida pelo medo.

A Consciência Unitária é dirigida pelo Amor.
A consciência fragmentada chama o Amor para dele se apropriar.

A Consciência Unitária é o Amor, por restituição.
Esse princípio de restituição é a única porta de acesso ao desconhecido.



Isso foi denominado a Porta Estreita, em sua terceira Passagem.
Hoje, cada ser humano, cada Irmão e Irmã presente na superfície deste planeta, irão se encontrar, de uma

maneira ou de outra, para realizar esta conscientização a fim de, ainda uma vez, posicionar-se de um lado ou do
outro.

***

Deste modo, então, vocês não têm que aceitar, tampouco, as minhas palavras.
A única coisa que vocês podem fazer, como isso foi enunciado, desde pouco tempo, é Comungar com elas e
ver se esta Comunhão realiza, em vocês, a ativação da Vibração do Coração, o sentimento de Liberação total,

a ausência de influência do mental e das emoções vindo dizer-lhes o contrário.
Naquele momento, nós teremos Comungado e, naquele momento, as palavras que eu tiver pronunciado não

serão palavras que teriam sido aceitas pelo mental, ainda menos por uma crença qualquer, mas, sim, pela
ressonância de campos Vibratórios Unificados que irá nos estabelecer, que irá lhes permitir, então, viver e

aproximar a sua Liberação e a sua Liberdade.
Não há alternativa.

Qualquer outro caminho é um fracasso.
Com o conjunto de mestres e de salvadores que estão encarnados, com o conjunto de gurus e de sistemas

que lhes foram dados, se um único ser tivesse conseguido se liberar do mesmo modo, a humanidade teria sido
Liberada, na totalidade.

Nós podemos constatar e vocês podem constatar, vocês que ainda estão encarnados, que esse jamais foi o
caso, qualquer que seja o mestre, qualquer que seja o guru e qualquer que seja aquele que concebeu uma

religião, seja qual for.
Porque, a partir do momento em que o Homem, mesmo através de algo que seja totalmente justo e verdadeiro,
põe-se a aderir, sem verificar pela própria experiência, ele se fecha no modelo, esse modelo podendo ser até

mesmo o mais correto e o mais autêntico.
Não há alternativa senão fazer a experiência da Liberdade.

Não há alternativa a não ser realizar a Luz, se não vocês irão permanecer em uma crença na Luz e em uma
projeção exterior da Luz.

***

A novidade, desde uma geração, é que a Luz Adamantina ou Vibral está cada vez mais presente, no seu
ambiente, nos seus chakras, no seu corpo, nas suas células.

Realizando o que havia sido visto, desde algum tempo, por SRI AUROBINDO, com relação à chegada do
Supramental.

E o que é que nós observamos, hoje, na superfície desta Terra?
Vários mestres sequestraram esta Luz Vibral para dela se apropriar e não para doá-la.

Evidentemente, naquele momento, a Transparência não pode ser vivida, ainda menos a Humildade e a
Simplicidade, afastando sempre mais os adeptos e aqueles que seguem esses seres, da sua própria Verdade.

Hoje, vocês devem desvencilhar-se, completamente, de todas as crenças.
Façam o exame da sua Consciência.

O que existe, na sua Consciência, na sua vida, como crenças?
Enquanto vocês crerem que vocês dependem de um ser, enquanto vocês crerem que vocês dependem de

uma relação, mesmo a mais harmoniosa e a mais justa, vocês não estão Livre.
Porque a relação é uma comunicação, mas não é uma Comunhão.

***

Os elementos que lhes foram comunicados, referentes à Comunhão e ao “Eu sou Um”, são, certamente, o
meio de fazer a experiência, por vocês mesmos, de uma consciência em via de Liberação para uma outra

consciência, do que representa a experiência da Unidade e da Graça.
Porque a Graça e a Unidade, o Estado de Ser e o Si, representam a mesma realidade da Consciência e do

Espírito, Liberados.
Vocês não podem viver a Consciência Liberada enquanto vocês aderirem a uma parte de vocês mesmos que

não está Livre.
Ora, tudo o que é conhecido de vocês mesmos é, por essência e por natureza, confinado e confinante.

Vocês devem, então, apresentar-se, de algum modo, sem a priori e sem pedido, em meio a qualquer tentativa
de Comunhão.

Vocês devem substituir a comunicação e a relação afetiva, pelo Coração, ou seja, pela Comunhão de



Corações.
Esta Comunhão que não tem o que fazer do seu passado, o que fazer das suas experiências passadas, o que

fazer dos seus afetos, mas que se vive, unicamente, no ‘instante presente’.
A única relação exata que pode existir, apenas pode se estabelecer através da Graça e desta Comunhão.

É apenas realizando a sua própria Unidade e, portanto, a sua própria Liberação, que podemos Comungar e não
Liberar o outro, é claro, mas permitir-lhe, a ele também, aproximar-se da sua própria Liberação, pela

ressonância de campo e pela Liberdade que vocês manifestam.
Vocês não são, então, um modelo para o outro, mas vocês são levados a tornar-se aquele que vai permitir

fazer ressoar esse campo unificado da Consciência, permitindo, para o conjunto da humanidade, sair do sonho.

***

O que sempre nos disseram os nossos Irmãos orientais, com relação à Ilusão deste mundo e à projeção deste
mundo e ao confinamento deste mundo, é a estrita verdade.

Mas esta verdade, vocês não podem alcançá-la se vocês não a viverem.
E não há outra maneira de viver esta verdade, senão liberar-se de tudo o que lhes é conhecido, como crença,

como relação, que não é uma Comunhão (como qualquer comunicação seja no plano que for).
Em resumo, mesmo o ser no qual eu estou (ndr: aquele que canaliza essas informações), ele não pode viver a

sua própria Liberação enquanto ele for dependente de alguma comunicação.
Há apenas a Comunhão, que pode se estabelecer de Coração a Coração, que permite liberar.

E isso é uma experiência que é para realizar, cada um por si, em meio mesmo à Comunhão, tal como lhes foi
dado por diversos intervenientes.

***

Mais do que nunca vocês são chamados a Liberar-se.
Mais do que nunca vocês são chamados a viver a Graça.

E esta Graça é transmitida pelo Coração.
É preciso passar por esta revolução da Consciência, total, fazendo cessar, em vocês, qualquer adesão ao

que não for da ordem da Luz.
E, naturalmente, como disse com humor o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), não é questão de matar

o pai e a mãe.
É simplesmente questão de restituir a Liberdade a cada ser.

Mesmo se ele não quiser.
Não há outro meio de estabelecer a Comunhão.

A Comunhão é uma ligação de Liberação, é uma ressonância.
Qualquer outra ligação é apenas confinante e limitante, nos condicionamentos, sejam quais forem (morais,

sociais e mesmo espirituais).

***

O Espírito não é espiritual.
O Espírito É, de toda a Eternidade.

E ele se manifesta, agora, a fim de se conscientizarem dele.
E o conscientizar apenas pode acontecer se absolutamente nada de conhecido (nem no nível da alma, da

matéria ou da personalidade) vier interferir.
Mas, como vocês sabem, vocês não podem combater a personalidade, vocês não podem combater o seu

próprio mental, vocês não podem combater as suas próprias emoções, porque, contra o que vocês lutarem, no
final, isso se fortalece.

Todos vocês fizeram a experiência disso e nós todos o fizemos, na nossa vida.
Há apenas uma maneira de proceder: é Liberar-se da totalidade das crenças, da totalidade do conhecido e se

apresentar nu diante da Porta Estreita.
Isso necessita, efetivamente, de um Abandono e de uma Renúncia.

Como dizia CRISTO durante a sua vida, vocês estão prontos para segui-Lo, vocês estão prontos para tudo
perder a fim de encontrar a Verdadeira Vida?

Porque a vida, tal como ela é vivenciada em meio ao confinamento, jamais permite viver a Luz.
É uma Ilusão mantida, aliás, deliberadamente, pelas forças confinantes e pelas forças fossilizadoras.



***

A Luz os chama, hoje, para Liberar-se, na totalidade.
E vocês devem se apresentar, na frente dela, nus, sem qualquer crença, sem qualquer ligação.

Não há outra maneira de realizar a Unidade.
Se não, a Unidade permanece uma crença, uma adesão, mas não uma vivência.

A Unidade é vivenciada, e em via de instalação, a partir do momento em que vocês não tiverem mais qualquer
dificuldade para remeter-se à Luz, ou seja, ao estado de dissolução, que se reflete pela Alegria, pelo Sat Chit

Ananda, pela felicidade, pelo Samadhi.
O que não os impede, de jeito algum, de participar deste mundo, enquanto este mundo existir.

Mas vocês estão Liberados e libertados, vocês não estão mais prisioneiros.
O efeito sobre a consciência, obviamente, é totalmente diferente.

***

Então, é claro, a personalidade vai protestar.
Ela vai lhes dizer que ela tem obrigações, responsabilidades.

Ela vai lhes dizer que ela tem coisas a manter, coisas que lhe permitem viver.
A questão é muito simples e a resposta é muito simples: o que vocês querem viver?

A Luz não vai hesitar.
Durante o momento coletivo da humanidade, vocês deverão, ou responder, ou virar as costas.

Enquanto tendo consciência da sua natureza, se vocês ainda não tiverem, agora.
A Luz os torna livres, mas esta liberdade passa pela dissolução do que, justamente, participa do confinamento,
em vocês, como no que vocês são, como em todos os setores da sua vida e em todos os setores desta Terra.
Crer que a liberdade vai manter um status quo enquanto transformando prazerosamente, é apenas uma visão
da personalidade que se inscreve no medo da sua própria dissolução, do seu próprio desaparecimento e que

reflete, naquele momento, o apego da personalidade a ela mesma e a não liberação da Consciência.

***

É preciso estarem, cada vez mais, lúcidos sobre o que rege as suas vidas.
É preciso estarem, cada vez mais, conscientes da experiência da Sombra deste mundo.

Não há mais, doravante, que combater as sombras porque isso, contra o que vocês lutam, reforça-se e, dito de
outra maneira, irá explodir, um dia ou outro, na sua cara.

Finalmente, cabe a vocês compreender e viver, por vocês mesmos, que fora do Abandono à Luz e à Alegria,
não há possibilidade de ser Liberado.

Isso irá se tornar, também, cada vez mais importante, na sua Consciência, levando-os, aí também, em certos
casos, a se colocarem questões.

Mas quem é que coloca questões, a não ser a personalidade?
O Coração não faz qualquer pergunta: ele vive a Comunhão, ele vive a Graça, ele vive o “Eu sou Um” e não

está absolutamente no instante seguinte, não está absolutamente na irresponsabilidade, tampouco, da sua vida,
mas, sim, no ato de responsabilizar-se que é consequente à Liberdade e à Liberação.

***

Esses são, é claro (o que eu lhes dei), os elementos adicionais.
Como disse UM AMIGO, para o Yoga da Unidade (e como eu tive também a oportunidade de dizer), nós lhes

trouxemos tudo o que era possível trazer-lhes, para aproximá-los da experiência da sua própria Liberação.
E para Liberá-los, até mesmo, do que nós lhes dissemos, das Vibrações, até mesmo, a fim de viver, realmente,

quem vocês São, a fim de fazer cessar toda projeção e todo medo.
Não há outra maneira de conscientizar a experiência da Liberdade e da liberação.

***

Eu chego ao final da minha exposição.
Não há nada mais a seguir senão vocês mesmos.



Não há nada mais a realizar senão quem vocês São.
Não há nada mais a esperar senão o Amor.

E isso não é amanhã, nem depois de amanhã.
Este Amor está inscrito na Graça, na Comunhão, na afirmação do “Eu sou Um” e na Vibração do que foi

denominado Fogo do Coração.
Todo o resto (pensamentos ou outra coisa) afasta-os dessa vivência.

Vocês irão tomar consciência, cada vez mais facilmente, porque vários de vocês vivenciaram momentos de
aproximação desta Porta Estreita onde, ou vocês se dissolvem na Luz, ou vocês vivem a Unidade.

E, como vocês sabem, esta Consciência não está instalada, de maneira definitiva, na sua vida e na sua
consciência.

Cada vez mais, os espaços expandidos da Consciência, e os momentos expandidos da Consciência, tornam-
se, como vocês o percebem, para muitos de vocês, um apelo cada vez mais premente.

***

Então, é claro, este apelo da Luz pode colocá-los frente a medos (da dissolução, do futuro e do devir).
O que vocês precisam conscientizar, como propósito, é que o que vocês São é, realmente, esta Luz ou o que

vocês vivem, naquele momento.
Vocês nada são além disso.

E quando vocês são, na totalidade, isso, todo o resto simplesmente não mais existe.
Quer isso aconteça no momento coletivo da humanidade ou quer isso aconteça a seu ritmo e de maneira

totalmente livre, agora.
Se nós tivermos tempo, antes do espaço de Comunhão e de Alinhamento comum, e se existirem, Irmãos e

Irmãs presentes, em vocês, interrogações em relação a isso, eu os escuto.

***

Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu irei participar, com vocês, do espaço de Comunhão e de Graça.
Eu apenas posso dizer: sejam quem vocês São, na Liberação e na Liberdade.

Sejam a própria Consciência.
Até logo mais.

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

1 – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html 

*
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, queiram aceitar minhas saudações fraternais.

Nós iremos tentar hoje, juntos, falar e Vibrar sobre uma palavra importante, que é, bem além da palavra, a
Vibração e a própria Consciência do que é veiculado por essa palavra.

Eu vou, primeiramente, dar-lhes uma série de elementos.
Esses elementos não são, propriamente falando, elementos destinados a fazê-los interrogar sem fim, ao nível

do mental, mas, bem mais, para esclarecer, de algum modo, essas noções.
A palavra que quero falar e os conceitos que ali estão associados, é a Verdade.

A Verdade é frequentemente definida, pelo ser humano, em função de suas crenças.
Cada Irmão, cada Irmã, em função de suas vivências, em função de certo número de elementos que lhes são

próprios, vai elaborar, de qualquer forma, uma verdade, que é o mais frequentemente uma adesão e uma
consequência de uma série de elementos vivenciados.

Esta verdade, evidentemente, a partir do momento em que há um grupo de indivíduos, cada um tendo uma
verdade que lhe é própria devido à sua vivência, o grupo vai, geralmente, tentar criar uma verdade comum, que,

a partir deste instante em que se cria, não é mais procedente da experiência conjunta, nem da experiência
individual, mas é, de algum modo, o resultado do conjunto de hipóteses, de vivências, de crenças e de

experiências pessoais.
Eu iria muito mais longe.

A Verdade não é deste mundo.
Há, sobre este mundo, onde vocês têm ainda seus pés e onde eu mesmo coloquei meus pés, certo número de

elementos que são fatos verificáveis, mas os fatos verificáveis, em particular ao nível das leis que nós
denominaremos deste mundo, as leis físicas, as leis químicas, as leis elaboradas pelas sociedades, são
verificáveis e, portanto, aplicáveis, resultando, por sinal, em elementos bem conhecidos, para vocês, hoje,

oriundos da tecnologia dos meios de comunicação e outros.
Naturalmente, esses elementos verificáveis e reprodutíveis são verdades, mas essas verdades pertencem a

outra coisa que a Consciência, é claro, a alguma coisa que se observa, que se reproduz e que tem uma
utilidade neste mundo.

***

Eu não estou aí, hoje, para discutir (ainda uma vez, eu já o fiz) sobre esta noção de tecnologia, de tecnicismo
ou de ciência.

Todos vocês desfrutam, em graus diversos, ainda hoje, de maneira muito útil, sem se colocar a menor questão
quanto à finalidade última dessas tecnologias, e o objetivo, hoje, não é mais este.

Irmão K - 13 de novembro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-TBY9uVvKwgk/TsUBO2tSmrI/AAAAAAAAAIc/_FD4fhlOWcU/s1600/K81.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Os fatos verificáveis são verdades pertencentes a este mundo.
Agora, vocês ouviram falar, e talvez tenham feito a experiência, de certo número de estados não ordinários da

Consciência, em relação com a Luz dita Vibral, em relação com a própria experiência da Consciência.
Essas experiências, que lhes são pessoais, fazem-nos viver estados que, para aquele que não o vive, são

totalmente ausentes de sua própria verdade.
A Verdade não é deste mundo e, no entanto, ela está inscrita na Consciência.

Ela responde no momento preciso em que a Consciência não está mais centrada no “eu”, na personalidade, no
desejo, ou seja, se tomamos a imagem de um círculo ou de uma esfera com um ponto central, o “eu” seria o

ponto central que vai tentar, pela projeção de sua própria Consciência, ter uma ideia da Verdade, compreender,
a fim de aderir a uma série de crenças, ou de leis científicas estabelecidas, pertencentes a este mundo.

No que se refere à Verdade que não é deste mundo, que isso seja diretamente procedente de uma crença
deste mundo, ou de um fato dito científico, reprodutível deste mundo, a Verdade não é deste mundo.

Ela escapa, então, às leis deste mundo e não pode, de forma alguma, ser validada pelo que existe, para o que
é invisível à ciência, como ao olho da consciência ordinária, como à experiência ordinária do ser humano,

qualquer que seja o valor, ou a valorização no sentido moral e social, e o respeito que merece cada experiência
humana em meio a este mundo.

***

A Verdade não é deste mundo.
Evidentemente, colocar conceitos, ligados a uma verdade não provável, neste mundo (porque não aplicável,
neste mundo), pode ser útil no plano científico, pode ser útil no plano das ideias, pode ser útil no plano dos

conceitos e da própria transformação da vida.
Mas sempre nesta esfera que eu falei, com o ponto central que é a personalidade.

Enquanto houver experiência desse gênero, há uma verdade que pode ser aplicada à comunidade.
Mas esta verdade, será que ela é a Verdade da Consciência?

Apesar da inteligência artificial, será que vocês podem afirmar que um objeto tecnológico é dotado de alguma
forma de Consciência ou de alguma forma de Liberdade?

***

A Verdade chama, necessariamente, à noção de Liberdade e não unicamente à noção de observação ou à
noção de conceito ou ideia.

A Verdade não sendo deste mundo, ela recorre a algo que é, então, estritamente desconhecido, porque não
aplicável neste mundo.

Eu não voltarei sobre o princípio que eu desenvolvi longamente, desde alguns meses, sobre os princípios de
ATRAÇÃO e de VISÃO, que são os princípios Arimânicos e Luciferianos (tendo mantido o ser humano bem
longe da Verdade, bem longe da Liberdade), porque unicamente aplicáveis nesta esfera de vida chamada de
vida sobre este mundo, sobre esta Dimensão, e até mesmo, através da passagem das portas da morte e da

reencarnação.
Vocês tiveram, e todos nós tivemos, vários testemunhos, no passado, de seres que acederam a territórios

desconhecidos e que encontraram, sobretudo, uma característica essencial da Consciência.
Esta característica não pôde ser explicada, mesmo se houve, é claro, tentativas de explicações, por meios

modernos, outra vez científicos, de compreender, por exemplo, o que pode acontecer em um cérebro, em um
coração ou em uma célula, a um dado momento, quando há esta transformação da Consciência, o que eu

mesmo denominaria, uma ‘revolução da Consciência’.
Uma série de transformações, das quais, talvez, vocês participam, estão operando neste mundo e

corresponde, progressivamente, à imersão, em meio a este mundo, de uma nova realidade chamada de Luz
Vibral, vindo modificar a Consciência, vindo modificar a percepção, a concepção e a vida em seus

fundamentos.

***

O ser humano não é um animal.
O animal tem certa forma de liberdade de consciência, mesmo neste mundo.

O animal vai obedecer ao que eu denominaria um ‘programa de vida’.
Este programa de vida está inscrito, é claro, na espécie animal considerada.

Um predador tem um programa de vida que consiste em ser um predador, em caçar as presas.
Então, um herbívoro vai ser um animal que vai buscar pastos para se nutrir.

As funções de manutenção da vida, em uma dada espécie, mesmo animal ou humana, são apenas uma



compreensão extremamente limitada do que pode ser a Verdade.
Há uma verdade verificável pelas leis deste mundo.

É a verdade que é comum ao conjunto das Consciências presentes sobre este mundo.
O Sol se levanta em tal lugar e se põe em tal lugar.

Qualquer que seja o lugar da Terra, cada Consciência pode observar, todo dia, o mesmo mecanismo.
Será que a repetição de um mecanismo, no entanto, bem físico, bem real e tendo efeitos perfeitamente

conhecidos, como o sol, é suficiente para dizer que o sol é verdadeiro?
Naturalmente, resulta da observação dos efeitos do sol, uma série de elementos perfeitamente conhecidos da
Consciência, tanto animal, como humana, como mesmo vegetal e podemos dizer, até mesmo, mineral, ou seja,

que cada reino, cada espécie vai se adequar, por exemplo, a ciclos chamados de diurnos e noturnos, com
relação a esta famosa luz do sol e aos efeitos do sol sobre a própria vida.

***

Em todas as civilizações, o sol foi considerado, justificadamente, como o dispensador de calor, de vida e
adorado, enquanto tal, mesmo como Príncipe, denominado, mais recentemente, o Logos CRISTO ou o Logos

Solar, ou ainda CRISTO MIGUEL.
Vários elementos foram-lhes, também, comunicados.

Alguns de vocês puderam, talvez, verificá-lo, ou seja, que existe, em meio ao sol, o corpo de Estado de Ser
(isto é, a Consciência e o Espírito, confinados nesse sol), em via de liberação.

 Obviamente, enquanto vocês aderem a isso sem vivê-lo, isso não é uma verdade que lhes é acessível, mas
permanece uma crença à qual vocês aderiram, ou não (crer), para poder vivê-lo.

Nós, em seguida, definimos certo número de elementos, permitindo-lhes, progressivamente, aproximá-los de
uma Verdade que não é deste mundo e, então, penetrar, de algum modo, em pleno pé, em plena Consciência,

nos elementos novos que estavam, até agora, reservados a alguns seres em um dado caminho, após uma
forma de ascese particular, que permitia a essas Consciências encontrar outra coisa que a consciência

ordinária.
Esta Consciência não ordinária, não limitada, ilimitada, chamada de Consciência Turiya, ou Consciência do

Despertar, ou Consciência Unitária, reagrupa, de fato, a modificação e a transformação, ou revolução de
Consciência a mais total que um ser humano possa viver.

***

Esse mecanismo é intimamente pessoal e privado.
O interesse, e ele é neste nível, particular, porque ele vem, de alguma forma, irromper neste mundo, dando,

para as Consciências que vivem esta modificação, esta revolução da Consciência, uma espécie de
balizamento, se eu posso empregar esse termo, dos mecanismos que estão em operação e que permitem ser,

de certo modo, as testemunhas da transformação da Consciência, que vai, progressivamente, ou de maneira
muito brutal, fazer passar a Consciência situada no “eu” (ou seja, no centro da esfera ou do círculo) para uma

Consciência que não está mais localizada (nem no centro da esfera, nem na esfera, mas bem além da esfera),
mantendo, de alguma maneira, uma consciência dita limitada em meio a este mundo, onde não existe Verdade.

Esta Verdade, que não é deste mundo, não pode ser transmitida, nem por palavras, nem por outra pessoa.
Ela apenas pode ser vivenciada, a fim de validar e de verificar, de alguma forma, os fundamentos.

Existem, entretanto, balizas, como eu disse, que são comuns àqueles que vivem esses processos de
expansão de Consciência.

Eu chamo sua atenção, porque existem vários textos, de autores conhecidos (e, hoje, menos conhecidos já
que mais recentes) falando desta noção de unicidade da Consciência, sem, no entanto, viver o aspecto que eu

qualificaria de ‘Vibral’.
Não é porque vocês aderem ao fato de que a Consciência é única, não é porque vocês aderem ao Amor

universal, que vocês irão se tornar o Amor universal.
 Não é porque vocês aderem ao CRISTO, que vocês irão se tornar o CRISTO.

Não é porque vocês seguem BUDA, que vocês irão se tornar BUDA.
Tudo isso, todos nós sabemos, uns e outros.

***

A Consciência não limitada, a Consciência não confinada, tem algumas particularidades.
Eu não voltarei sobre o que eu falei das balizas.

Elas foram amplamente desenvolvidas, amplamente explicitadas.
Elas correspondem, a grosso modo, ao que foi chamado de 12 Estrelas, ou as 12 Vibrações da cabeça, os 4



Pilares da cabeça, o desdobramento da Luz, que nós falamos largamente durante este verão do seu ano
[inverno, no hemisfério sul], com relação ao desdobramento da Luz ao nível das Portas interdimensionais, que
cada uma tem uma função extremamente específica na instalação desta Consciência não ordinária (ndr: ver,

em particular, na coluna “protocolos a praticar”) (*).
Esta Consciência não ordinária está diretamente ligada à noção de Verdade.

Verdade que não é deste mundo e que, no entanto, vem atuar neste confinamento, em meio a este universo,
este corpo, esta vida, ou nesta sucessão de vidas na qual o ser humano encontra-se, de alguma maneira,

submisso aos princípios de evolução.
Há, então, um consenso, em nível humano (em todo caso, para aqueles que se interessam sobre o que é a

Consciência), sobre uma noção de evolução, sobre uma noção de melhoria de alguma coisa.
Ora, como é que o Espírito, que é perfeito por toda Eternidade, que é a Verdade absoluta, teria necessidade

de qualquer melhoria, visto que ele já é perfeito por toda Eternidade e está presente em todas as dimensões?

***

Há, efetivamente, um paradoxo, que a consciência limitada não está pronta para resolver, exceto na adesão a
crenças de um futuro melhor, de um salvador exterior, de um aperfeiçoamento kármico, ou, ainda, de princípios

ligados à ‘vontade de bem’, que fazem crer a muitos seres humano que, praticando o bem em detrimento do
mal, chegará um dia aonde irá se manifestar a Luz.

Nada há de mais falso, porque a Luz não é deste mundo.
Ver a Luz com os olhos fechados não é ver e Vibrar a Luz.

Conceber a Luz na imaginação, ver a Luz do 3º olho (isso foi explicado), não é absolutamente a Consciência da
Unidade, nem a vivência da Consciência luminosa daquele que encontrou sua Dimensão de Eternidade.

Claro, era extremamente atraente, para uma consciência limitada, conceber que existiria, um dia, em algum
lugar, algo que seguiria uma linha evolutiva, levando-a a encontrar-se um dia, depois, naturalmente, perfeita.

***

A perfeição não é deste mundo.
A Verdade não é deste mundo, onde nós colocamos nossos pés.

A Verdade é inacessível a este mundo, enquanto a Consciência se situar no centro da esfera.
Então, é claro, algumas Consciência vão ler, além do que é habitual, para tentar viver algumas experiências.

Existem, na realidade, experiências onde se pode manifestar o que eu chamaria de certa forma de
deslocamento e onde a projeção da Consciência não se faz mais sob forma de introjeção (isto é, do

centramento no “eu” ou na personalidade), mas, bem mais, como uma projeção, por exemplo, em um mineral,
em uma árvore ou em outro ser humano.

Tratar-se-á, sempre, de uma projeção, mesmo se esta projeção resultar, no momento, em uma experiência que
tem um objetivo transformador, que é, simplesmente, fazer tomar consciência de que a própria Consciência
não está limitada a um corpo, não está limitada a uma experiência de vida, mas que pode, de algum modo,

penetrar uma outra experiência de vida.
Mas isso jamais fará sair da esfera.

Isso jamais permitirá sair do confinamento presente em meio a este mundo.

***

Existem, entretanto, inúmeros testemunhos de seres que vivenciaram estados particulares,
denominados Turiya, onde se manifesta, então, uma revolução total dos mecanismos de funcionamento da

Consciência, onde os próprios princípios da fisiologia humana ordinária não são mais respeitados.
Eu falo, é claro, do que poderia ser chamado de poderes, de Siddhis e do conjunto de manifestações

específicas que salpicaram, se o podemos dizer, a vida de místicos, em diversos horizontes e em diversas
sociedades.

Esses seres, no entanto, deixaram, todos, testemunhos de sua própria verdade.
Ora, assim que a verdade é colocada em palavras, ela não é mais a Verdade, porque desde que vocês

expressam, em palavras, sua verdade, ela já não é mais sua verdade, e aquele que iria ali aderir não estaria
mais em sua verdade senão na verdade dele, resultando, de maneira inelutável, em uma crença.

O entendimento desta verdade, a compreensão desta verdade, da experiência de um e de outro, jamais será a
experiência de um ou de outro.

Cada um vive um processo particular.
Existem, como eu disse, pontos de referência.

Os pontos de referência são manifestações Vibratórias inscritas em meio às Estrelas, em meio às Coroas, em



meio ao que é chamado de Despertar da Kundalini, ou, ainda, Despertar do Canal do Éter, de maneira mais
específica, hoje.

Há, então, marcadores da Consciência que têm sido referências desde muito tempo.
Eles foram, aliás, chamados de Siddhis (ou poderes da alma) e estão em correspondência direta com a

ativação da alma e, depois, com o Espírito, em meio à consciência limitada, permitindo descobrir e viver a
Verdade, fora deste mundo.

***

Entretanto, hoje, vocês constatam, ao redor de vocês, que cada vez mais Irmãos e Irmãs falam da Unidade,
falam do Amor, falam da Transformação em uma nova Dimensão de vida, sem, no entanto, realçar ou adiantar a
realidade do desaparecimento do que é ilusório, para o que poderia parecer, na totalidade e em última análise,

a verdadeira Verdade do acesso ao ilimitado.
Há, então, paradoxalmente, em meio à transformação atual, algumas Consciências que se fecham nelas

mesmas, através de projeções de Consciência, através da projeção de um ideal, fazendo-se parecer
Despertas, que se fizeram crer Despertas, mas que, em caso algum, puderam ser vivenciadas de maneira

autêntica.
Existem mesmo alguns seres que são capazes de testemunhar a Consciência Unitária, na presença do

instante, descobrindo a imensidão da Consciência, mas sem viver, de modo algum, a possibilidade de sair
desta esfera de vida.

Há, portanto, a aplicação de certo número de verdades, transcritas em palavras neste mundo, mas afastando
sempre mais as Consciência que leem essas palavras, ou que leem esses testemunhos, sem viver, elas

mesmas, o teor de sua própria Unidade.

***

A Unidade não é uma adesão consciente a uma religião, a um princípio, a uma experiência exterior à de vocês.
A Unidade não é, tampouco, passar de uma revolução de concepção de um mundo limitado e confinado a um
mundo livre, a um mundo de futuro melhor, transformando-se pela Graça do Amor e da Luz em uma civilização

do Amor, em uma civilização, enfim, Unificada, sobre a Terra, nesta mesma Dimensão.
Naturalmente, existem alguns elementos que, enquanto eles não são vivenciados pela Consciência, dificilmente

podem ser compreendidos, ou mesmo objeto de uma adesão.
E, aliás, fazer objeto de uma adesão sobre o que não é vivenciado, jamais permite viver o que é para viver, mas
se afasta de maneira tão formal como a adesão a uma crença, estabelecida como um dogma presente através
de uma religião, como de uma filosofia, ou de qualquer princípio que seja, ao qual o ser humano se envolve, de

maneira evidente.

***

O princípio da Consciência, funcionando de modo limitado, passa, necessariamente, por um processo
chamado de projeção ou de exteriorização.

Esse mecanismo de exteriorização serviu, por exemplo, para a ciência, para estabelecer, de algum modo, o
enquadramento das leis desse quadro de vida, mas jamais permitindo elaborar um quadro de vida mais amplo

e infinito.
Simplesmente, ele lhes fornece os meios de vocês saírem para, de certa maneira, navegar a Consciência e a

vida neste mundo e, exclusivamente, dentro deste mundo.
Obviamente, existem espaços, até certo ponto, de escapar da consciência ordinária.

Esses espaços foram chamados de sonho, e esses sonhos são, aliás, muito variados, como vocês sabem,
como todos vocês vivenciaram, podendo levar a experimentar uma série de elementos que se aproximam, às

vezes, da Verdade.
A diferença essencial é que a Verdade e o acesso à Verdade vão se traduzir pelo que eu chamei de

transformação e revolução totais da Consciência.
Esta revolução não é tanto na adesão a novos conceitos, mas, mais, em um primeiro momento, no

aparecimento das balizas, diversas e variadas, em diferentes locais do corpo.
Como disse o bem amado João ou SRI AUROBINDO, existe uma descida do Supramental vindo transformar a
própria célula, e tendo, é claro, múltiplas ramificações no corpo, já que o corpo é o Templo onde se realiza e

onde deve se realizar esta transformação.
A Verdade não é deste mundo

***



Não é, então, questão de deixar este mundo para encontrar uma Verdade em outros lugares, o que é, aliás,
totalmente impossível.

A Verdade é uma transformação alquímica, total e irremediável, deste mundo, em uma nova realidade
Vibratória, chamada de ‘estado multidimensional’, ou 5ª Dimensão, ou outra Dimensão mais elevada, mas, em

todo caso, que lhes foram nomeadas Unificadas.
O princípio de unificação não é um conceito, não está simplesmente ligado ao aparecimento de marcadores ou
de balizas ao nível do corpo (Estrelas, Coroas, Sacro, Portas, etc., ou fenômeno Vibratório) (ndr: ver a coluna

“protocolos a praticar”) (*), mas, sim, em última análise, a capacidade da Consciência para viver um estado não
localizado neste corpo, não localizado neste mundo, não localizado no que quer que seja pertencente a este

mundo.
Naturalmente, para alguns de vocês que vivem as Vibrações, isso é perfeitamente lógico e isso foi, aí também,
longamente desenvolvido e explicado, como um mecanismo permitindo manter, de algum modo, a ilusão deste

mundo, deste corpo, no tempo em que o momento coletivo de transformação da humanidade tiver chegado.

***

A Verdade não é deste mundo.
A Verdade é, de fato, a Liberdade da Criação.

 Liberdade da Criação significando que toda Consciência jamais é aprisionada em qualquer limite de
experiência, o que, admitam-no, é totalmente ao oposto do que vive a consciência humana em meio a este

mundo, através mesmo dos princípios chamados de livre arbítrio, reencarnação, karma, bem e mal.
Existe, portanto, um princípio que nós chamamos de ‘falsificação’.

Evidentemente, aderir ao princípio de falsificação não é suficiente para aceder à Unidade, não é suficiente para
viver a Unidade.

E uma série de elementos lhes foi dada, mais recentemente, permitindo, para aqueles que vivem, de alguma
forma, o balizamento da nova Consciência (as testemunhas Vibratórias desta nova Consciência neste corpo),

começar a aproximar-se desta Ressurreição.
Que é, na realidade, e entrada da Consciência em um estado totalmente inédito, totalmente novo, onde não

existe qualquer referência em meio ao confinamento (ou seja, no ponto onde vocês estão no “eu”, ou na esfera
de vida na qual vocês evoluem), mas que é, no entanto, de algum modo, elementos que devem se viver

inteiramente, e se Vibrar, em meio à esfera, como em meio ao ponto.
Há, portanto, uma transmutação, uma revolução, uma transformação da Consciência, que vai resultar na

Verdade.

***

A Verdade, a única Verdade é que a liberdade da Consciência é indissociável da Alegria, do Amor, da não
localização, da não espacialização, e da onipresença da Consciência em todas as Dimensões.

Isso, é claro, a Consciência do ser humano não pode ali aderir, mas ali aderir não quer dizer vivê-lo.
Alguns limites, ligados ao próprio confinamento, vêm, então, até mesmo, de maneira muito natural, instruir o ser

humano a acreditar em certo número de elementos.
Seja em um paraíso futuro, seja em uma evolução ou em uma melhoria futura, seja em uma progressão, lenta,

consecutiva a uma queda, que teria sido desejado sabe-se lá por quem.
Obviamente, muitos elementos lhes foram comunicados, para aqueles que escutaram e leram o que os
Anciãos, em particular, as Estrelas e os Arcanjos, lhes deram, gradualmente e à medida desses anos.

Nós também insistimos largamente, e mais recentemente, como eu dizia, nos 4 Pilares do Coração, que são,
efetivamente, o essencial do que é para reter a fim de aceder à não limitação, à Liberdade e à Verdade.

***

Vocês não podem aderir a uma verdade deste mundo e penetrar a Verdade do Universo.
Há, então, não um princípio de negação, mas, sim, um princípio de Renúncia, um princípio de Abandono, com
relação aos estratos e os próprios constituintes do que compõe a vida da Consciência confinada, para poder

realizar a Passagem da Porta Estreita.
Eu os lembro de que o CRISTO lavava os pés de seus discípulos para mostrar que Ele era, sobre esta Terra,

o menor, e que seu Reino não era deste mundo.
E de que Ele não vinha estabelecer um reino sobre este mundo, nem salvar o que quer que seja, nem quem

quer que seja, mas, simplesmente, mostrar um caminho para a Liberdade, para a Verdade.
E a Verdade, e o Reino, não são deste mundo.

Então, evidentemente, na situação de confinamento da Consciência, é perfeitamente lógico que o ser humano
se sirva do que está acessível aos seus sentidos, e unicamente aos seus sentidos, ou à sua inteligência e



exclusivamente à sua inteligência, da observação da projeção da Consciência no exterior dele mesmo.

***

Existem dois conhecimentos, como vocês sabem.
Um conhecimento exterior, que pode traduzir-se tanto ao nível científico, como das leis da alma, como eu

desenvolvi.
Conhecer as leis da encarnação jamais os fará sair da encarnação, mas, entretanto, elas permitem melhorar
uma condição, em meio à esfera de confinamento, porém jamais permitirão sair da esfera de confinamento,

contrariamente ao que vários ensinamentos, de gurus, de mestres e de diretores de consciência, ou de guias,
colocaram como fundamentos.

Isso, é claro, vocês podem imaginar, é totalmente falso, senão o círculo próximo daqueles que se nomeiam
mestres teria sido largamente percebido pelos indivíduos no mesmo estado e na mesma Consciência que o

mestre em questão e, como vocês, talvez, vivenciaram ou observaram, isso jamais foi o caso.
Naturalmente, existiu, por exemplo, alguns mecanismos precisos (e eu remeto, para isso, a história da descida

do Espírito Santo sobre os Apóstolos), que conduzem a uma transformação particular da Consciência.

***

Enquanto o ser humano acredita que ele é tributário do tempo, e, em particular, do tempo deste mundo, para
evoluir, para transformar-se, ele não pode, em momento algum, sair do tempo.

A HUMILDADE e a SIMPLICIDADE significam, também, aceitar isso.
Significam, também, renunciar a um princípio de evolução, qualquer que seja (acordado pelas leis da alma, por

uma melhoria de um karma, por uma evolução neste mundo), permitindo liberar-se deste mundo.
A única maneira de ser liberado do confinamento é considerar que existe um confinamento e viver, sobretudo,
o balizamento da ativação da nova Consciência e viver a Unidade da Consciência, permitindo, pelo Fogo do

Coração, permitindo, pela iluminação das três Lareiras, viver, realmente, o que foi chamado de Samadhi, ou a
Alegria.

Enquanto o ser humano considera que o conhecimento exterior é aquele que vai conduzi-lo ao conhecimento
do si, há engano.

Este engano perdura desde milênios, porque, sempre, os seres buscam o sentido, buscam a Verdade, se, é
claro, eles estão interessados nas leis da alma, ou ainda, mais recentemente, nas leis científicas.

Aqueles que se interessavam pelas leis da alma, desde mil ou dois mil anos, são aqueles que se interessam,
hoje, do mesmo modo, pelas leis científicas deste mundo.

Mas nenhuma lei deste mundo pode explicar a Consciência.
Nenhuma lei deste mundo pode transformar a Consciência.

Somente a Luz Vibral e a Vibração podem oficiar na Consciência, permitindo, a um dado momento, aproximar-
se da famosa Porta Estreita, ou seja, renunciar, abandonar-se, viver a Crucificação e a Ressurreição, para

aceder à Liberdade e à Verdade.

***

A Liberdade e a Verdade não são, então, elementos deste mundo, e vocês não podem se apoiar em qualquer
conhecimento exterior (mesmo as leis da alma, mesmo a astrologia, mesmo o tarô, mesmo a energética,

mesmo o yoga o mais evoluído) para sair deste mundo.
Isso é apenas uma ilusão.

Enquanto a Consciência não está em introjeção (ou seja, não retornou, por completo), para o conhecimento
Interior, enquanto existe o menor conhecimento exterior ativo em meio à sua Consciência, vocês não podem

atravessar, de maneira definitiva, a Porta Estreita.
Obviamente, o impulso da Luz Vibral, o impulso do Espírito (hoje onipresente sobre a Terra, para aqueles que
desejam abrir-se a esta potencialidade) é capaz de favorecer, de qualquer modo, a transformação, a revolução

da Consciência, total, permitindo aceder à Verdade.
Independentemente dos aspectos das balizas vibrais das Portas, das Estrelas, das Coroas, do que é chamado

de chakras, do que é chamado de novos corpos, há um elemento que não pode absolutamente enganar a
Consciência, que quando vocês vivem a Unidade, vocês o sabem.

Vocês não têm que se colocar a questão, porque a transformação é extremamente evidente: ela resulta na
Liberdade, na Verdade e os faz sair, de maneira mais ou menos rápida, mais ou menos violenta, de todos os
contextos de referência, de todas as crenças e de todas as submissões a qualquer crença que seja (moral,

social, afetiva, condicional, comportamental, ou outra).
Vocês descobrem, somente naquele momento, o que é a Liberdade e o que é a Verdade.

Evidentemente, vocês estão ainda presentes sobre este mundo, e não é questão de deixar este mundo



enquanto ele não for ascensionado por si mesmo.

***

Como vocês sabem, é a Terra que detém, de alguma forma, as chaves do seu Céu, mas vocês próprios detêm
a chave do seu Coração.

Apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem descobrir a Verdade.
E esta Verdade não pode se apoiar em qualquer conhecimento exterior.

Apenas no momento em que vocês decidem, em Consciência, penetrar no conhecimento Interior (ou seja,
identificar-se à Vibração da sua Consciência) que vocês se tornam esta Vibração, esta Consciência, que nada

mais tem a ver com a consciência da personalidade, com a consciência ordinária.
Viver a Verdade não é, portanto, questão de crença.

Viver a Liberdade não é, portanto, questão de negação do que quer que seja deste mundo, mas, sim, a
transformação, total, deste mundo para outra realidade, bem mais tangível, cuja densidade absolutamente nada

tem a ver e cujo princípio de confinamento não existe mais.
Dessa maneira, então, vocês não podem tomar consciência da prisão, sem sair da prisão, enquanto estando na

prisão.
O único modo de ali chegar não é denunciar a prisão, não é ver o bem ou buscar o bem para denunciar o mal,

não é exclusivamente fazer o bem, mas, sim, transcender os limites, justamente, do bem e do mal.
O que não quer dizer que, naquele momento, vocês irão fazer mais o mal do que o bem, mas, um como o

outro, lhes são totalmente estranhos, porque vocês vivem a Unidade.

***

A Unidade, a Verdade, a Liberdade, não tem o que fazer das leis do confinamento do bem e do mal.
O princípio de karma, o próprio princípio do que eu denominei, desde alguns meses, o Fogo elétrico do

confinamento (ou o Fogo da alma, Fogo Prometeico ou Luciferiano), diretamente conectado ao conjunto dos
desejos, e mesmo o desejo de Luz, são apenas elementos que vão afastá-los do instante presente, do que foi

chamado de HICe NUNC, que lhes permite viver o Coração.
Enquanto há uma projeção da Consciência em qualquer passado, enquanto há uma projeção da Consciência

em qualquer futuro (e nosso Comandante lhes exprimiu longamente a diferença entre a ‘espera’ e a
‘esperança’) (ndr: últimas intervenções de O.M. AÏVANHOV) (**), vocês não podem viver o Coração.

Porque o Coração é, evidentemente, totalmente atemporal: ele é a Verdade que não está presente neste
mundo, mas que vocês podem encontrar quando interrompendo, integralmente, ao seu nível, tudo o que faz

referência a este mundo, sem, no entanto, estar na negação deste mundo, mas, sim, na renúncia deste mundo.
A renúncia deste mundo é um mecanismo Interior.

Não vão se isolar no topo de uma montanha esperando viver a Unidade.
Isso é impossível, mesmo se alguns místicos, em tempos passados, realizaram isso, nós não estamos mais,

realmente, e vocês não estão mais, realmente, nos mesmos tempos.

***

A Luz é onipresente.
Muitos de vocês a percebem, além das balizas Vibratórias do seu corpo.

A Visão etérea, a Visão do Coração, permite ver, realmente, concretamente, objetivamente, a imersão desta
nova realidade e desta verdadeira Verdade em meio à verdade efêmera deste mundo.

O único modo de ali participar é, vocês também, tornar-se, como isso foi dito, Transparentes á Luz.
Tornar-se Transparente à Luz significa nada parar, nada frear, nada reter, para si.

O princípio da personalidade é considerar-se como o elemento central, projetando sua consciência para
apreender o ambiente.

Deste modo, então, é o mecanismo habitual da Consciência, em meio a este mundo.
Este mecanismo é totalmente ausente dos mundos Unitários, dos mundos Unificados, porque a Consciência,
como isso foi dito, não está localizada em um tempo, nem localizada em um espaço, nem localizada em um

corpo, mas está presente, da mesma forma, na totalidade dos corpos, na totalidade dos Universos.

***

Quando os Arcanjos, e nós, ou as Estrelas, lhes dizemos que nós estamos no Interior de vocês, isso não é
uma invenção da imaginação.



Naquele momento (que, por ora, é individual), vocês irão aperceber-se de que o que vocês vivem, ao nível
Vibratório e ao nível de sua Consciência, Interiormente, manifesta-se também exteriormente.

E de que, por exemplo, o aparecimento real da densidade de um Anjo, em sua Dimensão, ou de um Anjo do
Senhor, ou de um verdadeiro Anjo, ou de um Arcanjo, é visto pela Visão Etérea ou pela Visão do Coração, mas

se manifesta, do mesmo modo, no Interior de si.
Isso foi denominado, aliás, outra coisa que a relação ou a comunicação: é o que nós chamamos de Comunhão.

Esta Comunhão, e esta Graça, é o estado habitual da Consciência em meio aos mundos da Verdade.
Nesta época onde a Comunhão se generaliza (por múltiplos fatores que foram realizados pelo ser humano, que

foram realizados pelos Arcanjos, pela irradiação do Sol Central, pela própria Terra e pelo próprio Sol), vocês
constatam que lhes é possível e permitido viver momentos de Comunhão a nada comparável, não podendo
sequer competir com qualquer harmonia existente em uma comunicação (a mais harmoniosa que seja), em

uma relação (a mais afetiva e florescente que seja).

***

O princípio da relação e da comunicação é uma verdade ilusória deste mundo, tendo como base a falta.
De fato, se houvesse a consciência de que tudo está no Interior de si, qual interesse ali haveria de buscar

qualquer completitude, ou qualquer relação, no exterior de si?
E isso vale, é claro, tanto na noção de casal, como na noção de interação, qualquer que ela seja, em todos os

setores da vida, neste mundo.
A partir do momento em que o ser humano vive a não localização, a partir do momento em que há esta

transmutação, esta revolução da Consciência (que, para aqueles que não a vivenciaram, vai se tornar cada vez
mais abrupta, cada vez mais brutal e cada vez mais evidente), há, é claro, um posicionamento que vai ser

diferente.
Ou a personalidade vai buscar apropriar-se do que é vivenciado e, naquele momento, vai tentar agarrar-se à Luz

(se o podemos dizer, Vibral) neste mundo.
Ou a personalidade vai se tornar, na totalidade, transparente e vai realizar, de fato, a Unidade, ou seja, viver a

Verdade, que não é deste mundo, enquanto mantendo um corpo, sobre este mundo.
É apenas naquele momento que a Porta Estreita é definitivamente aberta e, naquele momento, há o que

podemos chamar de Despertar, autêntico, de acesso à Unidade, autêntico.
Antes, há apenas experiências que são feitas, como isso foi dito, de vai-e-vem entre a consciência limitada e a

Consciência ilimitada.
Há experiências que são realizadas em meio à Verdade, que se revelam, de algum modo, por pequenos

toques, e que vão se revelar por toques, cada vez mais, como eu disse, abruptos.
 Entretanto, enquanto a instalação não for totalmente realizada, há, é claro, momentos em que a Consciência, e
em particular a personalidade, vai se apreender desta Luz para tentar aclimatá-la, eu diria, segundo suas regras,

segundo seus mecanismos de funcionamento.

***

É aí que é preciso prestar muita atenção para ser o mais Humilde.
É aí que é preciso prestar muita atenção para ser o mais Transparente.

É aí que é preciso prestar muita atenção para ser o mais Simples possível, para permitir a Inteligência da Luz.
A personalidade jamais terá a Inteligência da Luz.

A personalidade jamais poderá capturar a Luz.
Ela apenas pode deixar-se atravessar, deixar-se transformar e se tornar Transparente à Luz.

É apenas nesta condição que se realiza plenamente a Renúncia, que se realiza plenamente o Abandono e,
enfim, a Crucificação, seguida imediatamente pela Ressurreição em meio à nova Dimensão, ou seja, em meio

à Verdade.
A Verdade é a Liberdade.

Portanto, a questão que vocês têm que se colocar não é a liberdade em relação a este corpo, mas, sim, a
Liberdade em relação à sua própria Consciência.

E aí onde quero trazer sua atenção, hoje, é:
Vocês estão Livres de toda crença?

Vocês estão Livres de toda dependência?
Vocês estão Livres de toda certeza sobre este mundo?

Então, naquele momento, vocês estão prontos para passar a Porta Estreita.
Enquanto vocês não estão Livres, enquanto a própria Consciência não considera sua Liberdade como uma

finalidade, ele não pode viver sua própria Liberdade e, então, sua própria Liberação.



***

As etapas Vibratórias são os elementos comuns que estão, evidentemente e vocês compreenderam, bem
além da partilha e da comunicação verbal, já que é, justamente, através dessas balizas (como, por exemplo, os

pontos chamados de Nova Tri-Unidade) (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (*), que se realiza a
Comunhão e a Graça.

Esta partilha de Comunhão e de Graça não é uma partilha no sentido humano.
É uma partilha da nova Dimensão e da nova Liberdade.

Vocês não podem comungar senão a Liberdade e, então, a Graça.
Vocês não podem comungar através de qualquer comunicação, ou relação habitual ou usual, em meio a este

mundo, porque em toda relação, em meio a este mundo (mesmo se ela não é expressa claramente, mesmo de
ela não é vivenciada claramente), acompanha-se, repetidamente, de um ganho e de uma perda.

Não há relação ganho/ganho neste mundo.
A única relação ganho/ganho existe através da Comunhão, que os faz participar da Unidade, pela troca da

Unidade e da Comunhão dos Corações e da Graça.

***

Toda relação entre duas Consciências neste mundo, mesmo se ela se faz sob os auspícios os mais
harmoniosos que sejam, traduz-se, em última análise, sempre e irremediavelmente, por um ganho e uma perda.

Esta noção de ganho e de perda está inscrita no próprio princípio de isolamento e de confinamento.
Que chamemos isso de karma, que chamemos isso de leis da alma, ou de leis da evolução, eles apenas

refletem o confinamento.
A verdadeira Liberdade (ou seja, a Comunhão e não a comunicação ganho/ganho) apenas pode expressar-se e

se manifestar durante seus momentos de partilha de Graça e de Comunhão, com vocês mesmos, com seus
Irmãos e suas Irmãs, e com as outras Dimensões.

Seja pela Presença KI-RIS-TI (vindo bater à Porta posterior ou à Porta OD), seja pelo Canal Mariano, ou a
comunicação que muitos de vocês estabelecem, de maneira cada vez mais consciente, com uma das Estrelas.

Tudo isso vem, irremediavelmente, modificar sua Consciência e participar do impulso final da Liberação, ou
seja, fazê-los viver a Verdade, e fazê-los permanecer em meio à Liberdade, e não oscilar entre a Liberdade e o

confinamento.

***

Tudo isso não é destinado a fazê-los refletir, ainda uma vez, mas, bem mais, para mostrar a vocês os
mecanismos que são chamados a viver sua Consciência.

Porque isso não é algo, ainda uma vez, ao qual é preciso aderir, mas é algo que lhes é chamado a viver, pelas
balizas Vibratórias, pelos mecanismos da própria Consciência, e, sobretudo, da Inteligência da Luz que, como
vários de vocês têm constatado, tornam-se cada vez mais insistentes, cada vez mais estridentes, não somente

sobre esta Terra, mas também em sua Consciência, fazendo com que, para alguns de vocês, as tarefas,
mesmo as mais ordinárias, em certos momentos, tornam-se, simplesmente, impossíveis.

Isso não é uma fuga da realidade, isso não é uma fuga das responsabilidades, mas é bem, justamente, o
inverso, ou seja, o acesso à verdadeira responsabilidade, isto é, à Verdade e à Liberdade.

Enquanto isso não for manifestado, vocês não são Livres.
Vocês creem ser livres, mas vocês estão Livres em meio ao que foi chamado de prisão, mas vocês estão

sempre na prisão.

***

A irrupção da Luz e a invasão da Luz, neste mundo, na Consciência, neste corpo que vocês habitam, têm
apenas um objetivo: garantir, como isso foi explicado, ontem, que o processo da Ascensão se desenrole, para

vocês, na maior das Alegrias, na maior das percepções de Liberação, de Liberdade e de Verdade.
Os medos que estavam presentes e que estão inscritos no confinamento (talvez vocês tenham ainda), vocês

se apercebem de que eles são cada vez menos presentes.
Mesmo se eles forem muito aguçados, eles não podem restringir totalmente a Consciência, eles não podem

impedir totalmente a Luz de penetrar, senão, o conjunto dos processos Vibratórios que estavam em andamento
iria parar.

Vocês já viram simplesmente parar, se apenas por algumas horas, algum dos processos Vibratórios que vocês
vivenciaram?

Eu duvido muito que esse seja o caso, porque a Liberdade é algo que é irreversível.



***

Ir para a Verdade e viver a Verdade implicam (de maneira constante, concomitante e absoluta) no
desaparecimento de todos os confinamentos, vividos, aceitos ou acreditados.

A Liberdade da Consciência é isso.
É esse processo que é para viver, de maneira individual e coletiva, e, então, vocês fazem, de algum modo, uma

forma de aprendizado acelerado durante este período.
Desde a abertura da Porta posterior (denominada Porta KI-RIS-TI), a Passagem da Porta Estreita, após alguns
eventos relacionados com eliminação crescente de certos medos (ligados aos apegos coletivos), vê-se, hoje,

transmutável, de maneira extremamente simples, segundo um princípio que foi explicado, ontem, de ‘vasos
comunicantes’.

Se vocês compreendem e vivem, vocês mesmos, esse princípio de vasos comunicantes, tornar-se-lhes-á
cada vez mais fácil comunicar, em vocês, e, então, comungar, em vocês, fazendo-os, naquele momento, viver a

Graça, viver a Liberdade e a Verdade, de maneira a mais autêntica e a mais liberadora que seja.
A Verdade não é, então, deste mundo e está, no entanto, sobre este mundo onde vocês devem vivê-la.

Porque vocês ali estão para isso.

***

Eis o que eu tinha a dizer sobre a Verdade e a Liberdade que são (como eu espero ter-lhes mostrado e, talvez,
feito viver) as duas mesmas faces da Consciência Livre, as duas mesmas faces da Consciência Unificada, da

Consciência Turiya.
Lembrem-se de que, quando vocês vivem esta passagem, isso é uma evidência.

A questão não pode chegar à Consciência, porque vocês sabem, de maneira formal, sem se colocar a
questão, que vocês vivem Turiya, que vocês vivem a Alegria, que vocês vivem a Verdade.

Não pode existir a menor dúvida, naqueles momentos.
Se a dúvida aparece, naquele momento, àquele momento, vocês não estão mais na Verdade, vocês não estão

mais na Liberdade.
Isso se chama o Samadhi, isso se chama a Alegria, isso se chama Sat Chit Ananda, isso se chama o estado

de Felicidade, no qual penetra a Consciência quando ela própria se liberta e se libera do conjunto das partições
e dos confinamentos.

Eu penso que nós ainda temos tempo para nós.
Se for necessário completar o que eu disse, com relação à Liberdade e à Verdade, então eu quero muito tentar

ali trazer algumas palavras suplementares.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou, então, deixá-los, sem deixá-los realmente, já que eu vou, então, propor-
lhes para viver um instante de Comunhão e de Graça.

Essa será nossa maneira de comungar, juntos, além das palavras.
E eu lhes digo até uma próxima vez.

Então, vivamos a Graça da Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu saúdo vocês.

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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’



http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*

(**) – OMRAAM (Aïvanhov) – Mensagens de 2011:
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***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1270

13 de novembro de 2011
(Publicado em 14 de novembro de 2011)

***
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Eu sou IRMÃO K. 

Irmãos e Irmãs presentes, e Irmãos e Irmãs que irão ler o que tenho a dizer-lhes, eu lhes transmito toda a
Graça e toda a Unidade da Luz.

Aquilo de que vou informar-lhes inscreve-se na sequência de diferentes intervenções que eu efetuei por esse
Canal.

Desde o que eu disse sobre a Autonomia e a Liberdade, passando pela Verdade ou, ainda, pelo próprio
princípio da falsificação e do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, eu vou falar-lhes, hoje, da Transparência.

Transparência que é um dos Pilares do Coração, a Porta KI-RIS-TI, impulsionada e aberta, para alguns de
vocês, por METATRON.

Eu lhes peço para prestar atenção às minhas palavras, bem além da sua simples pronunciação e bem além da
simples compreensão.

O melhor modo de prestar atenção ao que eu tenho a dizer-lhes é, certamente, fechar seus olhos, entreabrir
sua boca, a fim de Comungar, bem além das palavras, a fim de Comungar, bem além das palavras que eu vou

empregar.
O que eu tenho a dizer sobre a Transparência inscreve-se, é claro, na transformação atual da Consciência, tal

como vocês a vivem – ou tal como vocês são chamados a vivê-la – pela Inteligência da Luz. 
Essa noção de Transparência vai, obviamente, talvez, fazer ressoar em vocês, elementos que foram dados
(em especial no Oriente), referentes, igualmente, à renúncia, ao abandono, à Ilusão, à Maya, mas sob outro

ângulo, um pouco específico, que corresponde, mais, a este período específico que aqui, nesse corpo, vocês
estão vivendo, preparando o Advento total da Luz.

IRMÃO K – 19 de novembro de 2011
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***

Eu não vou falar, é claro, de elementos Vibratórios da Porta do Coração – que se situam, eu os lembro, entre
as omoplatas, nas costas – e que podem manifestar-se, de modo muito turbulento, para alguns, ou para muitos

de vocês.
Eu irei me prender mais em dar, de algum modo, os elementos que vão contribuir para abrir essa Porta, para

estabelecê-los, vocês mesmos, na Transparência e dela viver os efeitos.
A Transparência é o momento em que o fogo elétrico da personalidade começa a ser transmutado pelo

Fogo do Espírito. 
É o momento em que as resistências – presentes na ação/reação da personalidade – vão tender a apagar-se
para, de algum modo, deixar exprimir-se e viver – tanto na consciência como na vida comum – mecanismos

que saem, justamente, da ação/reação e que vão contribuir para instalar, na consciência encarnada, o princípio
da Graça, o princípio da Luz e do Fogo do Coração.

Os princípios que eu vou dar se referem tanto à vida comum como à vida espiritual, à vida na personalidade
como à vida da Consciência que começa a Vibrar em uma das Coroas.

***

A Transparência é um exercício a ser realizado. 
Esse exercício consiste, antes de tudo, em deixar-se atravessar, sem interferir.

Deixar-se atravessar, sem interferir, refere-se, tanto às palavras como às emoções, como às relações que
possam existir entre seres humanos (qualquer que seja essa relação ou essa comunicação).

A Transparência é um dos elementos que vai, efetivamente (se for vivida), permitir-lhes aproximar-se, o mais
exato, do Fogo do Coração, da Porta Estreita e da Ressurreição.

O ser humano, de uma maneira geral, quando é submetido a um estímulo, qualquer que seja, é chamado,
instantaneamente, a ali levar uma reação, uma resposta, uma solução.

É o próprio princípio da vida na Dualidade.
Um objeto soltou-se da mão: ele vai cair, ele não irá subir. 

Vocês agridem alguém: há toda chance de que vocês vivam a agressão de volta, qualquer que seja a forma
dessa agressão, imediata ou tardia.

A Transparência é uma atitude do Espírito que visa estabelecer-se, além da trama temporal e além da
ação/reação permanente, em todos os atos e em todas as ações efetuadas nesse mundo. 

Ser Transparente é, de algum modo, deixar-se penetrar e atravessar por algo – quer esse algo seja, eu repito,
uma palavra, uma Energia, uma Consciência, um evento da vida – sem procurar, em um primeiro momento,

querer ali levar uma resposta adequada.

***

Nós iremos eliminar, é claro, da minha exposição, todos os fenômenos instintivos, porque é evidente que, se
uma bola do jogo os atingir em plena cara, o instinto empurra-os para evitar, é claro, essa bola. 

Nós falaremos, é claro, do conjunto de gama de eventos que sobrevêm na vida, que excedem, amplamente, o
quadro do instinto de sobrevida, por exemplo. 

Isso se refere, igualmente, a uma relação que é levada com um ser próximo ou a uma relação levada com um
ser distante ou uma circunstância que advém na sua vida – qualquer que seja – e que os conduz,

necessariamente (pelo próprio princípio da ação/reação, inexorável desse mundo), a fazer uma retificação, seja
no seu comportamento ou na ação que será gerada, chamada, com razão, de reação. 

Esse é um princípio de opacidade que se opõe, inteiramente, à Transparência, porque a personalidade estará,
permanentemente, em mecanismos de regulagem e de ajuste que envolvem todos os setores da vida,

baseados tanto em uma comunicação normal como não verbal ou pelos sinais comportamentais emitidos pelo
conjunto de seres ou situações que nós encontramos. 

Isso se refere tanto a uma relação amorosa que nasce, como ao princípio da comunicação entre dois seres,
qualquer que seja o tipo de relação.

Qualquer estímulo que chega do exterior ou considerado como tal propicia, invariavelmente, uma necessidade
de resposta que se situa ou no nível de estratégias de adaptação, ou no nível do corpo, ou no nível dos

pensamentos, ou no nível das emoções (e, geralmente, misturando o conjunto de tudo isso), em
correspondência, de algum modo, com mecanismos de aprendizagem já vividos, de experiências já vividas que

vão, de algum modo, colorir a reação em função do que é veiculado pela própria experiência, já vivida –
qualquer que seja – e conduzindo o ser que vive essa ação e reação a inscrever-se em um quadro qualificado

de lógico, de racional e de razoável, oriundo de convenções morais, sociais, educativas: em resumo, um
conjunto de condições pertencentes a esse mundo, e que se inscrevem na lógica que eu chamaria

de personalidade.

***



Existe, além da personalidade, o que eu chamaria de metalógica. 
Essa metalógica não está submetida e inscrita em meio ao que é veiculado pela consciência comum, mas,

bem mais, justamente, pelo princípio do Estado de Ser, da própria Luz. 
A metalógica vai fazê-los, de algum modo, sair da reação linear do tempo (adiar, de algum modo, uma eventual

reação), não para colocar-se, simplesmente, como espectador do que lhes acontece, mas, sobretudo, a fim
de distanciar a própria Consciência desta ‘cadeia lógica’ – denominada emoções, pensamentos, crenças,

quaisquer que sejam – que vai levá-los a estabelecer uma estratégia (geralmente defensiva, ou mesmo
ofensiva) em relação a um evento, a uma pessoa, a uma situação, vindo perturbar o equilíbrio anterior.

Existe então uma linearidade temporal, inscrita em cada reação, que se inscreve na vivência, no já vivido, no
próprio aprendizado da pessoa na sua vida.

É-lhes perfeitamente acessível compreender que, por exemplo, hoje, frente a um insulto que lhes fosse feito,
ser-lhes-ia muito difícil incitar, ao duelo, tal pessoa, mas os códigos de conduta nada mais têm a ver com o que

existia, é claro, há ainda algum tempo (alguns séculos).

***

Existem regras que vocês poderiam chamar de sociais ou de precedência que requerem, de algum modo, uma
reação na personalidade (eu repito: sujeita e submissa à sua própria vivência, ao seu próprio quadro de

referências, ao seu próprio quadro de experiências), mas que sempre será uma reação – ou uma estratégia, se
preferirem – oriunda da linearidade temporal, que os leva a modificar, de algum modo, a ação desse estímulo,

no interior da consciência ou do seu estado.
Isso é válido para o conjunto das emoções do ser humano.

Por exemplo, um luto, a perda de um ser querido, chamado de síndrome do luto, de síndrome da perda, de
síndrome do abandono, de tristeza, de humor invertido, devido mesmo à Liberação de uma alma, mas que os

priva da sua presença (em todo caso, para a personalidade, que não tem acesso ao que acontece, seja do
outro lado do véu, seja em meio ao Estado de Ser, para o período atual que vocês vivem). 

Essa trama lógica está inscrita, é claro, em mecanismos comportamentais que são coloridos pela história de
cada um.

Alguns são mais sensíveis a uma perda, a uma falta ou a qualquer outro elemento que são, justamente, em
função da história da personalidade (desde o seu nascimento) e que inscrevem, portanto, a ação e reação de

uma sequência lógica, igualmente nas emoções, no mental, no cérebro, como no corpo.

***

Passar à Transparência é completamente outra natureza porque a Transparência é, de algum modo,
desengajar-se, não pela vontade, de todos os engramas (sociais, societários, corporais, emocionais e

mentais), a fim de não mais ser afetado, de maneira alguma, pela educação, pelas feridas e por qualquer
condicionamento que seja.

Um exemplo extremamente simples: alguém lhes abre a porta diante de vocês. 
A cortesia leva-os a agradecer essa pessoa pelo ato realizado. 

Isso se inscreve, de maneira quase automática, para todo ser humano, e faz parte do que vocês chamariam de
regras de educação, regras lógicas (subentendido consensuais) e, em geral, adotadas pelo conjunto de uma

rede social em um determinado ambiente.
Essas regras são dependentes, é claro, da educação, do meio social, do país e da cultura na qual elas

nascem, e se exprimem durante toda a vida do indivíduo.
Existe outro nível do ser em que a lógica (que deve ser vivida e expressa, e que eu chamei de metalógica) não

está mais ligada às resistências ou aos condicionamentos, mas, efetivamente, à Liberdade, à Verdade e ao
descondicionamento de tudo o que foi aprendido, engramado, condicionado, aceito como a única coisa válida.

A Transparência vai escapar, portanto, dos condicionamentos do seu próprio passado. 
Ela vai, sobretudo, evitar-lhes que se desembaracem, de algum modo, da lógica chamada de pensamento, de

emoções, de mental, de reação.

***

A Transparência é aceitar deixar-se atravessar pelo evento ou pelo que quer que seja que chegue ao limiar da
sua consciência – sem querer e, a certo estágio, sem mesmo poder – estabelecer uma cadeia lógica de

reações, qualquer que seja a sua origem (societária, afetiva, crença, cultural ou outra).
A metalógica não é, na Transparência, uma indiferença.

Ela não é, tampouco, uma forma de abandono da vida social, mas, bem mais, uma saída, pela ação da própria
Luz, de todos os condicionamentos, de todos os reflexos e de tudo o que estava preestabelecido, na

consciência, como regras lógicas.
A Transparência é, portanto – além dessa saída linear do tempo –, o elemento que será capaz de fazê-los viver

e de aproximá-los da Porta do Coração, o que quer dizer desacoplar-se, de algum modo, do conjunto de
condicionamentos e de comportamentos oriundo da experiência anterior, fazendo com que a experiência vivida

no presente não seja, nem condicionada, nem alterada por qualquer elemento do seu próprio passado ou,
ainda, do passado da sociedade, da cultura na qual vocês evoluem.



Ser Transparente é, portanto, em um primeiro momento, aceitar que o que chega do exterior – considerado
como tal – possa apenas atravessá-los, sem qualquer alteração, sem qualquer vontade pessoal de reação

inscrita nos próprios esquemas da personalidade.
Existe, através da Transparência (em sua primeira acepção, tal como eu lhes desenvolvo), um mecanismo de

aprendizado da metalógica, de aprendizado da Liberdade e da Verdade.
Vocês não podem viver a Autonomia e a Liberdade enquanto a Transparência não estiver instalada ou, no

mínimo, enquanto os mecanismos da Transparência não vierem substituir os mecanismos da ação/reação na
sua vida (e, isso, em todos os setores).

De fato, a Transparência e sua metalógica convidam-nos a viver a Liberdade, a viver a Autonomia, a fim de não
mais serem condicionados por outra coisa senão pelo instante. 

A metalógica da Transparência os faz entrar na instantaneidade, não da reação, mas da percepção e da
Vibração, desacoplando-os, com isso, de qualquer ação, escapando do controle do Si (do controle da

consciência e, justamente, do controle da escravidão), fazendo-os escapar aos seus próprios
condicionamentos e descobrir a Liberdade.

***

Resta descobrir a Transparência, agora, de acordo não mais com um movimento que vem do exterior, mas que
vem do Ser Interior.  

Nós estamos, portanto, em um movimento inverso (se pudermos dizê-lo). 
E nós sabemos, todos nós, que, quando estamos encarnados, enquanto existir condicionamentos, o que
exprimimos no exterior – da nossa própria cabeça, da nossa própria vontade – inscrever-se-á, sempre, de
acordo com um princípio chamado de bem e do mal, de acordo com um princípio chamado de ‘vontade de
bem’, de acordo com um princípio de benefício/risco, que vai orientar a ação – efetuada desde o Interior,
oriunda da reflexão ou de engramas comportamentais, educativos, sociais, culturais – e que vai, portanto,

colorir a ação do ser humano em função do que escapa, de algum modo, da Liberdade.
Assim, quando vocês decidem efetuar tal ação ela é, obviamente, colorida pela sua história pessoal (pelos

seus engramas comportamentais, pelos seus apegos, pelos medos, em suma, aí também, por tudo o que faz a
história pessoal e a lenda pessoal), bem além, até mesmo, dessa simples vida, além da cadeia lógica das suas

vidas no que foi chamado de princípio da reencarnação. 
Em resumo, a ação que é efetuada, mesmo oriunda do pensamento mais exato, é, aí também, oriunda da

opacidade da encarnação, da experiência e das reencarnações.

***

Passar em meio à Transparência é ser, de algum modo, capaz de desencadear uma ação que não seja, é
claro, nem uma reação, nem oriunda de um condicionamento prévio (inscrito na linhagem temporal desta vida
ou de outras vidas), mas totalmente livre de prejulgamentos, totalmente livre de qualquer condicionamento, de

qualquer afeto, de qualquer emoção. 
A Transparência é, portanto, deixar passar, também no Si, a Inteligência da Luz.

Isso se chama a Comunhão e a Graça porque, quando vocês se colocam sob a égide – e, portanto, sob a
independência – da Graça e da Comunhão, os atos que vão daí decorrer não são oriundos da personalidade,
não serão oriundos de condicionamentos (dos sofrimentos, dos medos, das emoções ou dos seus próprios
pensamentos), mas serão induzidos, diretamente, pelo Impulso da Luz, pela Inteligência da Luz, pela Fluidez

da Unidade, pela hiper sincronia e pela Graça.
A vida da personalidade é submetida – e nós todos o vivemos – a um conjunto de afetos, a um conjunto de

sucessões de emoções, de reações, de sofrimentos, de prazeres oriundos, diretamente, da atenção que nós
levamos aos diferentes setores da nossa vida.

Uma mãe que tem toda a sua atenção dirigida aos seus filhos será, é claro e obviamente, afetada por tudo o
que acontecer a um dos seus filhos. 

Uma mãe cuja atenção não é dirigida aos filhos, mas, antes, à sua carreira profissional será, é claro, muito
menos afetada pelo que possa acontecer a um dos seus filhos. 

Entretanto, as duas inscrevem-se, aí também, como um condicionamento da ação que vem do Interior, em
resistências existentes devido à própria experiência da encarnação (de diferentes experiências vividas, de

diferentes feridas, de diferentes medos ou de diferentes prazeres vividos e provados como satisfatórios pela
personalidade).

***

A ação da metalógica, em meio à Transparência – considerada como do Interior para o exterior – é, de algum
modo, totalmente liberada da lenda pessoal do ser. 

Ela se inscreve numa lógica que eu chamei de metalógica, que nada mais tem a ver com a lógica racional, a
lógica do pensamento, a lógica da fisiologia, a lógica de regras sociais, societárias, culturais.

Ela se torna, portanto, de algum modo, Autônoma, Livre. 
Ela não se manifesta mais, portanto, como uma cadeia causal – de ações e de reações –, mas, efetivamente,

como uma ação qualificada de exata, possível, aí também, pela metalógica da Transparência.



A Transparência poderia ser assimilada ao estado de vacuidade, tal como ele é concebido, por exemplo,
no zazen [de acordo com a wikipedia, é a postura principal de meditação sentada]. 

É o estado em que vocês estão completamente imersos no instante presente e no qual vocês não dependem
nem do instante seguinte nem do instante passado.

Vocês sabem que é extremamente difícil, para a personalidade, liberar-se das sequências lógicas do que foi
vivido, nos diferentes setores da vida. 

É o próprio princípio do condicionamento de manipulações de multidões, no que lhes foi chamado – e
apresentado – como 'sistema de controle do mental humano'.

A ação da Luz Vibral e Adamantina, na personalidade, a ativação de novos Circuitos Vibratórios e do que foi
chamado de Coroas, os Impulsos efetuados pelos Arcanjos (além dos sinais e além dos exercícios que lhes
foram comunicados), chamam-nos, é claro, a viver essa Transparência nos atos, tanto os mais significativos

como nos fatos os mais insignificantes da vida de vocês.
Isso não se refere, é claro, aos espaços de Alinhamento nos quais a Transparência é, efetivamente, muito mais
fácil de obter e, para aqueles de vocês que a Vibram – que conseguem estabelecer-se no Si, na Vibração da
Unidade –, de maneira cada vez mais lúdica, fácil e, em alguns casos, mesmo absolutamente não procurados,

mas impostos, de algum modo, pelos ciclos da própria Luz, que nada mais tem a fazer com os
condicionamentos societários, culturais ou mesmo fisiológicos.

***

É o aprendizado da Autonomia e da Liberdade que vocês estão vivendo, muitos de vocês.
A Transparência é, de algum modo, o resultado que permite à Autonomia, à Liberdade manifestar-se porque,
naquele momento, a ação empreendida pela Graça e pela Transparência não é mais nem condicionada nem

condicionante por qualquer elemento do passado ou do futuro.
É naquele momento (e unicamente naquele momento), que o fogo das resistências da personalidade tende a

interromper-se, a desaparecer por períodos cada vez mais longos. 
Esses períodos vocês todos, mais ou menos, localizaram, no tempo que vocês vivem. 

São momentos em que lhes parece não mais serem mestres da sua vida. 
São momentos em que lhes parece não serem mais mestres dos eventos. 

É o momento em que os eventos vão desenrolar-se, sem o seu acordo, sem a participação da sua
personalidade, mas, geralmente, no instante imediato (mesmo se isso não for percebido, em um primeiro

momento), indo dar na sua Liberação.
Então, é claro, o olhar da personalidade, quando ele volta, tem dificuldade, por vezes, em aceitar que o

princípio de Liberação passe pelo desaparecimento de um parente ou pelo desaparecimento desse corpo –
ou de uma situação, qualquer que seja – dado que a personalidade existe, justamente, apenas porque está

presente, ainda, certo número de condicionamentos, de limites, de resistências e de opacidade.
A comunicação existente entre dois seres, mesmo no maior dos entendimentos, é sempre baseada em
subentendidos (é sempre baseada em regras comportamentais, visuais): em códigos, de algum modo. 

Esses códigos – não necessariamente elucidados – conduzem, em qualquer comunicação e em qualquer
relação, a certo número de manifestações que estão irremediavelmente inscritas de acordo com as leis da
personalidade, dos condicionamentos do passado e não se inscrevem, absolutamente, na Transparência.

***

O que acontece no momento em que a Transparência começa a ser vivida? 
Bem, primeiramente, o ser vai constatar que os momentos de Comunhão com a Luz, de Comunhão com ele

mesmo, de Comunhão com outro ser humano estabelecem-se sem nada pedir. 
A Comunhão e a Graça (que lhes foram propostas como elemento de reforço da ação da Luz, mesmo se, de

início, isso funcionar de acordo com um princípio de vontade) serão, muito rapidamente, substituídas por
mecanismos da Graça espontânea, que vêm desenrolar-se em sua vida, sem qualquer intervenção de forças

de resistências da personalidade, mas na Transparência, na Liberdade, na Autonomia e na Verdade.
Essa Verdade, em si mesma, necessita, aí também, de uma forma de honestidade.

Honestidade que pode ser resumida pelos dois outros Pilares do Coração, denominados UNIDADE e
SIMPLICIDADE. 

Não pode haver honestidade sem Unidade. 
Não pode haver honestidade sem Simplicidade.

Então, é claro, existem códigos morais na personalidade, chamados de honestidade. 
Mas essa honestidade está sempre em referência a uma educação, a um condicionamento, a regras

(chamadas, aliás, de morais ou sociais), ao passo que a honestidade do Ser que vive a Transparência não está
condicionada por qualquer modelo social, por qualquer aprendizado, por qualquer condicionamento. 

É a natureza do Ser de viver a Graça, de viver a honestidade e de viver a Transparência – que é, aliás, um dos
fundamentos da manifestação do Fogo do Coração – que permite viver esse Fogo do Coração. 

E ser capaz de estar integrado (de viver a Integridade, bem além da personalidade), de instalar-se, de maneira



duradoura, no HIC e NUNC (ou seja, não mais ser dependente, tanto do passado como do futuro), de viver
plenamente o instante presente, de instalar-se, de maneira eficaz, na Atenção e na Intenção, fazendo nascer –

aí também, através dos quatro Pilares da cabeça – o Fogo do Coração.
Permitindo, naquele momento, à Transparência, emergir.

***

A Transparência propicia a Alegria, o Fogo do Coração. 
A Transparência permite fazer a experiência da ação da Luz, além da ‘vontade de bem’, além do desejo da

personalidade, na Verdade do Coração, na Verdade do instante que é inteiramente desacoplado de qualquer
lógica pertencente à personalidade.

A ação que é empreendida, naquele momento, tornar-se-á, de maneira cada vez mais perceptível (para a
consciência que ali circula), o princípio da Ação da Graça.

A vida, então, estabelece-se permanentemente na Fluidez, na Simplicidade, na Unidade, na Alegria, e nenhum
elemento parasita – nenhum elemento pertencente à Dualidade – pode vir, quando a hora chegar, alterar essa

metalógica da Transparência.
A Transparência é, certamente, o meio e o mecanismo da Consciência – além dos exercícios do Yoga da
Unidade e do ato de Comunhão e de Graça que lhes foram comunicados há pouco tempo – mais eficaz de

viver, por si mesmos, a ação da Luz: a sua Graça, a sua Verdade, a sua Inteligência.
A Essência do Ser – da natureza humana, além dos filtros da personalidade e da alma – é a Luz. 

A metalógica da Luz não se importa, eu repito, com as leis do confinamento (baseadas na ATRAÇÃO/ VISÃO,
sobre o que não voltarei e que desenvolvi, muito amplamente, durante o seu verão – inverno, no hemisfério sul).

A Transparência é, agora, o reconhecimento do que representa a ATRAÇÃO/VISÃO, seja nos jogos de
sedução, nos jogos amorosos, na ordem de prioridade estabelecida entre os seres humanos em relação a uma

convenção familiar, afetiva, social ou societária.

***

O conjunto da sociedade humana evolui, até agora, na opacidade ligada aos condicionamentos, ligada à
história, ligada às regras. 

E, obviamente, como vocês sabem (ao menos eu o espero), essas regras não são livres, uma vez que
pertencem às forças condicionantes e de confinamento mesmo da humanidade.

Viver a Liberdade é tornar-se Transparente a esse mundo e à Luz. 
É tornar-se, totalmente, sob a égide do Fogo do Coração, sob a égide da Luz Vibral que vai, então, conduzir a
sua vida para essa metalógica – bem além da Fluidez da Unidade – que irá se refletir, nos atos ou nas reações
postos – não estando mais submissos a um quadro lógico, mas a um quadro metalógico – que irá lhes permitir

experimentar e instalar-se na Alegria da Unidade, na Fluidez da Unidade, na Transparência mais total, na
Humildade e na Simplicidade.

Naquele momento, vocês irão constatar, com extrema rapidez (se isso já não for o caso para alguns de vocês),
que a Porta OD (a Porta Estreita, a Porta da Infância), os mecanismos da instalação da Infância, da Pobreza (no

sentido Espírito) vão instalar-se, em vocês, de maneira evidente, simples e perfeitamente metalógica, o que
quer dizer que não há mais condicionamento que possa alterar, frear, limitar a ação da Luz em vocês e a

instalação da Luz, que é a sua natureza, a sua Essência e a sua Presença.
Naquele momento, vocês entrarão na Presença de si mesmos.

Vocês estarão totalmente imersos na Unidade, no instante presente. 
Vocês escapam, de maneira total, aos condicionamentos, tanto dos seus como daqueles do seu ambiente. 

Vocês irão viver a Liberdade. 
Vocês irão se tornar cada vez mais humildes, cada vez mais simples, cada vez mais pobres no Espírito. 

Haverá cada vez menos questões na Consciência, porque a própria Consciência terá se tornado a resposta. 
Não haverá mais necessidade de respostas exteriores. 

É assim que a Ascensão é vivida e que irá ser vivida, para a maior parte de vocês.

***

Naturalmente (e como vocês sabem, como isso foi detalhado há uma semana), existem múltiplas formas da
Ascensão. 

Existem as que se fazem com ajudas ditas exteriores.
Mas a ajuda exterior não é a realização da Ascensão que deve ser feita, por si mesmo, pela instalação da

Consciência do Si.
Mesmo se algumas Forças, chamadas de extraterrestres, puderem, é claro, quando chegar a hora, trazer um

elemento essencial na manutenção ou não desse corpo, dessa individualidade, ou mesmo dessa
personalidade, o Fogo do Coração e a Alegria serão inteiramente dependentes do seu estado de

Transparência e do acesso à metalógica de sua ação na sua vida – quaisquer que sejam as ações, quaisquer
que sejam as relações – e, aliás, vocês vão observar que vocês irão transformar, naquele momento, o conjunto



de relações e de comunicações por códigos inteiramente novos, totalmente livres e liberados de
condicionamentos (quaisquer que sejam), permitindo-lhes viver, de maneira cada vez mais fácil, de maneira

cada vez mais natural, o Estado de Comunhão e o Estado de Graça.
É durante este período – que começou e que vai desenrolar-se até o que vocês chamam de Natal – que vocês
devem integrar esse mecanismo que os faz passar da personalidade ao Estado de Ser, mesmo nesse mundo,

viver, disso, os efeitos na permanência da Alegria, na vivência da Liberdade, na vivência da Verdade.

***

Penetrar o Reino dos Céus, antes mesmo da chegada do Reino dos Céus, consiste, muito exatamente, em
efetuar essa tarefa de Transparência e ser Transparente. 

É, também, liberar-se de todos os apegos, não por um ato de vontade de deixar tal ou tal, mas, efetivamente,
por uma transformação da noção da relação, da noção do apego, que é substituída pela comunhão, pela

Liberdade e pela Graça.
Evidentemente, sempre haverá (ao redor de vocês e nos diferentes círculos de vida) seres humanos, Irmãos e
Irmãs, que estarão em total contradição com esse estado de fato, com esse estado de Ser que irá se tornar o

seu. 
Evidentemente, vocês poderão ser tentados a recair em meio à lógica comum, para deslocar-se e recentrar-se
na vontade do outro, a fim de satisfazê-lo em meio à personalidade, ao invés de satisfazer o Estado de Ser e a

Vibração.
Vocês irão observar, naqueles momentos, que a Vibração do Coração se afasta de vocês. 

Vocês irão observar, naqueles momentos, que a Alegria se afasta de vocês e que tudo se torna mais denso,
mais pesado, mais austero, como uma sobrecarga da relação, como uma sobrecarga da consciência. 

É, justamente, essa experiência da Transparência e da opacidade, efetuada através do conjunto de relações
que são as suas, nesta vida, que vocês poderão fazer o aprendizado da metalógica e aceitar vivê-la. 

Isso necessita, é claro, também, do que já foi definido há algum tempo: o Abandono à Luz, a Renúncia, a
Crucificação da personalidade, a Ação da Graça. 

Não são mais vocês que exercem a sua vontade, mas é a Inteligência da Luz que se estabelece em vocês,
fazendo-os passar do confinamento à Liberdade, fazendo-os passar da opacidade à Transparência, fazendo-

os passar da escravidão à Autonomia, de relações sociais à Liberdade Espiritual.
Não é necessário, eu repito – e isso lhes foi anunciado – ir ao alto de uma montanha, mas, bem mais, penetrar

no Interior de si mesmos, cada vez mais profundamente, conscientizar-se disso através da Vibração. 
E vocês irão constatar, então, os frutos, extremamente rápidos, de tal metalógica, no estabelecimento da Luz,

na sua vida, no seu humor, nas suas relações, quaisquer que sejam.
Não existe qualquer relação – mesmo se um dos seus parentes se opuser, ferozmente, a essa forma de

Liberação – que será vivida (por aquele que está confinado em meio à personalidade e que espera tal reação e
tal comportamento) como uma traição, que irá reforçar sua própria opacidade e sua própria falta de

Transparência. 
Se vocês permanecerem na sua Transparência, vocês irão constatar que a Alegria vai aumentar, e não pode

ser de outro modo.

***

A Liberdade e a Verdade irão aumentar em vocês, como uma evidência da própria metalógica. 
Vocês não terão mais necessidade de recorrer aos mecanismos de pensamentos, aos mecanismos de

emoções, aos mecanismos de reações para deixar a sua vida ser conduzida pela Luz.
Ela irá se desenrolar, inteiramente, e cada vez mais rapidamente, sob a égide da Luz, sob a Transparência mais

total, fazendo-os passar, em última análise, do fogo elétrico do corpo ao Fogo do Espírito.
Os marcadores Vibratórios são conhecidos de vocês. 

Eles irão aparecer, então, claramente, e vão permitir-lhes definir a instalação da sua Consciência no próprio
desenrolar da sua vida, tanto nesta Terra como em outros planos.

***

Aí estão as informações que eu tinha que lhes transmitir, referentes à Transparência. 
A Transparência os faz sair do parecer. 

Ela os faz Ser, inteiramente. 
Não há outro modo de Ser senão o de deixar-se atravessar pela Luz. 

Não há outro modo, verdadeiro, de Ser, senão o de tornar-se a própria Luz.
O desafio é, portanto, hoje (além da Liberação dos apegos e dos últimos engramas de medos), um

descondicionamento total de todo confinamento, que os leva a experimentar a Liberdade, a Verdade, a
Transparência. 

Esse estado não pode ser confundido com qualquer outro, porque os próprios marcadores da sua vida irão
mudar, completamente.



O humor, que é o seu, tornar-se-á muito mais estável, se não na Alegria, ao menos na tranquilidade e na
ausência de efervescência. 

Haverá, então, uma maior habilidade para viver os seus alinhamentos, para viver as suas meditações e para
viver as suas Comunhões, seja com a Luz, com as Estrelas, com os seus Irmãos e suas Irmãs ou com outras

dimensões, mais especificamente, extraterrestres.
Todo esse processo está sendo vivido, hoje, e vocês serão chamados, pela Inteligência da Luz e pela

abundância da Luz, a manifestá-la – essa Transparência – ou, então, a tornarem-se cada vez mais opacos. 
A opacidade será sinônimo de sofrimento, de densidade, de peso, e de ausência de Alegria.

***

A Transparência tornar-se-á cada vez mais sinônimo de facilidade, de fluidez, de tranquilidade, de Alegria e de
esperança. 

A frustração da personalidade que resistir irá colocá-los em uma espera infernal (essa espera, quer ela se refira
àquele que vocês amam, aos eventos desse mundo, ao que vocês aguardam e que não acontece), enquanto

que, se o olhar mudar e vocês se tornarem Transparentes, vocês irão se tornar Transparentes à Luz, vocês irão
se tornar a Luz e irão constatar, naquele momento, que toda noção de datas, que toda noção de cadeia lógica –
mesmo nos eventos da Terra – não irão representar, para vocês, absolutamente qualquer importância, porque

vocês estarão a caminho para o Si e para a Unidade.
Eu deixarei, portanto, através desses elementos (em uma intervenção deste dia, um pouco mais tarde), UM

AMIGO exprimir o que é o estabelecimento no Si e na Unidade. 
Quanto a mim, eu terminei a exposição que tinha que dar a vocês.

Nós temos alguns minutos.
Se houver, em vocês, em relação a isso – e exclusivamente em relação a isso – alguns complementos de

informações necessários, então, eu quero, efetivamente, tentar ali levar uma iluminação suplementar.
Eu lhes agradeço. 

Eu rendo Graças pela sua escuta atenta.

*** 

Questão: o que acaba de ser desenvolvido sobre a Transparência refere-se, também, aos nossos
pensamentos?

Sim, porque, quem é capaz de dizer de onde vem o seu pensamento? 
O pensamento fica inteiramente condicionado – enquanto vocês não forem Transparentes – pelo conjunto de

elementos que eu dei, referentes aos condicionamentos, aos medos, aos apegos, aos fatores sociais,
culturais, kármicos e outros.

Vocês não estão sem ignorar que inúmeros seres humanos – e nós todos vivemos isso – tomam uma decisão
que lhes parece lógica e dela segue uma cascata de reações, por vezes extremamente desagradáveis,

enquanto o pensamento inicial parecia lógico e eficaz. 
Simplesmente porque esse pensamento – essa ação – estava condicionado pelos sofrimentos, pelos apegos,

pelas relações e pelas crenças. 
Isso jamais pode acontecer quando a Transparência é total, porque o pensamento que irá nascer, naquele

momento, será totalmente livre de qualquer condicionamento, qualquer que seja, de qualquer escravidão, e as
consequências, obviamente, jamais serão as mesmas.

*** 

Questão: um som, ouvido após ter emitido um pensamento sobre uma modificação de vida, pode
ser considerado como uma aquiescência da Luz?

Pode ser. 
Mas o mais evidente será a facilidade ou a dificuldade com a qual irá se realizar o que é empreendido. 
A opacidade, e o que está ligado à personalidade, sempre será muito difícil, e cada vez mais difícil de

empregar. 
O que é do domínio da Luz irá se estabelecer, de maneira cada vez mais fácil, cada vez mais evidente e cada

vez mais fluida. 
O som, a modificação da percepção do que é chamado de Som da Alma pode ser, efetivamente, um acordo

dado pela Alma.

*** 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu sou IRMÃO K e, como de hábito, agora, vivamos um instante de Comunhão
e de Graça. 

Da Consciência Livre a Consciência Livre. 
Até breve. 

... Efusão Vibratória / Comunhão ... 
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111127_-_FRERE_...

~ A LIBERDADE E O ESPÍRITO ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças à sua Presença, neste espaço. 

Eu tenho a oportunidade, neste dia, de dar continuidade a uma série de elementos que eu comuniquei, girando,
todos eles, ao redor da Liberdade e do Espírito.

Eu lhes expressei uma série de elementos referindo-se, primeiramente, ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO e, em
seguida, elementos importantes para viver e compreender os problemas que ocorrem atualmente sobre esta

Terra, nesta Dimensão.
Essas palavras que eu empreguei e explicitei são a Liberdade, a Autonomia, o Conhecido e o Desconhecido.
Eu gostaria, hoje, não de acrescentar elementos diferentes, mas, principalmente de dialogar com vocês com

relação, justamente, ao que eu pude dizer sobre essas palavras e situando-as, de novo, em relação ao que lhes
foi comunicado, aí também, há pouco tempo, ou seja, ontem, referindo-se à Unidade, ao Amor, à Luz, a fim de

permitir-lhes, por todos os enfoques possíveis, viver o que é para viver, para vocês e para cada um, nesse
momento, sobre esta Terra.

***

A penetração do Espírito ou do Supramental neste mundo, está, como vocês vivem, talvez, na sua fase final,
possibilitando, além das palavras e dos conceitos, descobrir e viver a Liberdade, a Autonomia.

IRMÃO K - 27 de novembro de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111127_-_FRERE_K.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Tornar-se Livre, tornar-se Autônomo, viver o Si, a Unidade, o Amor e a Luz, levando-os, pela Consciência e por
suas vivências, a reposicionar-se (de maneira, por vezes, inédita) no desenrolar da sua vida e da vida, de

maneira geral.
Deste modo, então, em relação a essas palavras que eu pronunciei e ao que eu expressei, nós iremos, então,

nos comunicar com relação a isso.
Isso será, para mim, a oportunidade de ajustar, talvez, alguns elementos que eu já dei referentes a tudo isso.
Então, na Paz e na quietude, nós iremos, juntos, avançar nesta partilha que, eu espero, será proveitosa para

vocês.
E, além das palavras que vocês irão pronunciar e que eu irei pronunciar, poderá inscrever-se em um espaço

comum de Comunhão, permitindo-lhes, efetivamente, viver o que eu poderia denominar a Vibração da
Liberdade, a Vibração da Autonomia.

Fazendo-os sair do confinamento do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (ATTRACTION / VISION).
Permitindo-lhes, de algum modo, revelar a Luz na Consciência, no corpo, a fim de

interrogar, mais do que questionar, vocês mesmos, sobre o sentido do que está prestes
a ser vivido e sobre o sentido e a finalidade do que está prestes a ser transformado na

Consciência, nos seus corpos, nas suas vidas e sobre este mundo.
Dessa maneira, todos juntos, nós devemos prestar atenção ao que nós temos a nos

dizer, uns e outros, sobre esse plano, através do plano em que vocês estão e o nosso
plano.

Possibilitando, certamente, a um número crescente de Irmãos e de Irmãs encarnados, dar-se conta do que se
vive, a partir do momento em que a consciência der simplesmente um passo para sair do seu condicionamento,

dos seus limites.
Então, Irmãos e Irmãs, eu os convido a este diálogo e eu os escuto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre interrogar-se e se questionar?

A interrogação, interrogar-se a si mesmo, corresponde diretamente a um elemento que é introduzido na
Consciência ou no corpo, que é diferente do que eu chamaria de costumeiro.

Há, então, uma forma de novidade, um elemento inédito, que virá modificar o equilíbrio da consciência habitual.
Esta interrogação abre as portas, não do mental, mas, sim, da própria Consciência, pois a Consciência vai se
interrogar, literalmente, não para encontrar uma explicação, mas para viver, de maneira mais conveniente, com

mais Intenção e Atenção, o que foi proposto pela Luz.
Tomemos um exemplo simples (e eu recorro, no que me concerne, ao corpo): nós lhes

falamos (e, em particular, desde a intervenção de METATRON) da Porta posterior de
CRISTO.

Há, entre vocês, alguns tendo percepções físicas correspondentes a essa Porta, sem, no
entanto, saber que isso podia se chamar a “Porta posterior de CRISTO”, ligada à

Transparência.
Entretanto, sem mesmo ter a explicação (já que isso foi uma explicação), eles não tinham a
percepção e podiam se interrogar sobre o sentido do que era vivenciado, não no sentido

tradicional, ação / reação, mas, bem mais, pelo que era trazido por esta sensação corporal e
pelas modificações inerentes do comportamento, ou da Consciência, daí resultantes.

Para a interrogação referente a um ponto percebido ou a uma zona percebida, ao nível do corpo, a consciência
humana apercebe-se de que, antes mesmo de ter a explicação, e desde que ela se interrogue sobre o sentido
do que é vivenciado, isso não remete, necessariamente, a uma perturbação do corpo, mas está correlacionado,

assaz facilmente, a uma série de modificações da própria consciência.
O questionamento remete ao mental e à ação / reação e, portanto, a uma causalidade inscrevendo-se no

conhecido.
Ao passo que a interrogação vai bem além da resposta apresentável ou apresentada, no conhecido, mas faz

interrogar sobre um sentido ligado, justamente, ao Desconhecido, tal como eu abordei.
Dessa maneira, questionar-se sobre uma dor nas costas, entre as omoplatas, irá remetê-los à possibilidade de

uma perturbação desse corpo (artrose, má posição na cama, má movimentação, alteração pulmonar ou
cardíaca).

Enquanto que a interrogação os faz considerar, quer vocês queiram ou não, uma origem não conhecida e não
física, para, no entanto, uma manifestação dita física.

A interrogação os remete a um sentido que está além do conhecido e que corresponde, muito exatamente, à
ação do Supramental: a ação, como dizia UM AMIGO, do plano de la Città, na energia comum ou na energia

vital.
O sentido da ‘interrogação’ é profundamente diferente do sentido do ‘questionamento’, porque o

questionamento recorre a uma resposta pela razão, pela lógica cartesiana.
A interrogação recorre a uma resposta ou, em todo caso, a uma busca de sentido, escapando à razão e

escapando a um aspecto lógico, cartesiano, mas tomando sua origem, justamente, no Supramental.
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Eis o que eu quero dizer com isto.
A interrogação os remete ao Desconhecido. 
O questionamento os remete ao Conhecido.

É por esse próprio princípio que a Consciência se transforma e que, como dizia e expressava UM AMIGO,
vocês poderão passar do eu ao Si.

Desde, digamos, um pouco mais de uma geração, a passagem do ego ao Si ocorria de maneira extremamente
brutal, por uma experiência particular que culminava em uma reversão, súbita e abrupta, da Consciência, em um
momento perfeitamente reparável, denominado “abertura do Coração” (qualquer que fosse o elemento causal),

mas que resultava, em última análise, em uma revolução e em uma mudança da Consciência, totalmente
fulgurante.

Para vocês todos, e para a maioria de vocês que estão aqui e que irão ler minhas palavras e que vivem
processos de Consciência, vocês sabem, pertinentemente, que, para vivê-lo, a Consciência procede por

toques sucessivos, e que esses toques sucessivos realizam, de alguma forma, um mecanismo de Reversão
final de Passagem da Porta Estreita, como isso foi dito, de maneira, muitas vezes, progressiva e não brutal.

Isso está ligado ao modo de penetração da Luz.
No que se refere, por exemplo, aos Anciãos, tendo, todos eles, vivenciado a Unidade durante sua vida, o

processo foi abrupto.
Havia um antes e um depois.

E, para vocês todos que vivem, hoje, nesse tempo, essas transformações, vocês sabem, pertinentemente,
que, talvez, houve, em sua vida, um antes e um depois.

Mas que cada dia foi constituído de um antes e de um depois, porque a penetração do Desconhecido se faz,
em vocês, de maneira progressiva.

Isso realizou as Núpcias Celestes, isso realizou o que foi denominado, ontem, a Fusão dos Éteres, no nível do
corpo, com uma espécie de limiar de saturação permitindo o basculamento, se pudermos dizer, final, da

humanidade.
A diferença principal também está situada no próprio sentido da Vibração e da própria energia.

Assim, no século passado, há mais de uma geração (que isso tenha me referido, que isso se refira a UM
AMIGO ou ao Mestre RAM, por exemplo), houve uma espécie de fulgurância que estava ligada a um

movimento da energia, que eu qualificaria de ‘ascendente’, ligada ao despertar da Kundalini que, de algum
modo, vem abrasar o Coração e realizar o Despertar do Coração.

As coisas são profundamente diferentes nos últimos trinta anos, já que a polaridade da energia não é mais uma
energia ascendente (mesmo se ela se tornar agora), mas é a Luz que, realmente, chegou até vocês.

Não havia, como dizer, brutalidade, nesta ação, já que ela foi cumulativa, progressiva, saturante, mas se
estendendo, como vocês veem, em um tempo que, em última análise, será inferior a 30 anos, já que se
estende, como isso foi dito, entre o mês de agosto de 1984 e o mês de julho de 2012 desse calendário.

Deste modo, então, este período de tempo permite realizar uma descida da Luz, do Supramental, por uma
abordagem progressiva.

Fazendo com que o processo de iniciação da Luz, em meio à consciência humana, ocorra em uma série de
etapas e não mais de maneira fulgurante.

Como durante o Despertar da Kundalini, conforme foi descrito por alguns mestres, ao longo dos séculos, tanto
no oriente como no ocidente, mesmo se a fraseologia não for a mesma, mas reenviando ao mesmo processo,

brutal e instantâneo, do Despertar da Kundalini.
Há, então, dois movimentos energéticos e Vibratórios: um que é um movimento de ascese pessoal, purificando

suficientemente o que é chamado de ego e permitindo o abrasamento da Kundalini.
Isso se referia a um número extremamente limitado de consciências humanas encarnadas.

Enquanto que hoje o processo, como vocês sabem, é por vezes individual e coletivo.
E é, então, progressivo: uma progressividade estendendo-se até quase uma geração.

Eis o sentido, se vocês quiserem, da diferença que pode existir entre o que era possível, há mais de 30 anos,
e o que se tornou possível, doravante, de maneira cada vez mais patente, de maneira cada vez mais evidente

(em todo caso, para aqueles de vocês que vivem esses processos).
Obviamente, aquele que não for referido por esses processos de transformação (mesmo progressivos, no

momento) pode ser considerado como adormecido ou prisioneiro de um sistema de crenças, de
condicionamentos.

E nós não temos que nos colocar a questão da liberdade de cada um de se liberar das suas próprias crenças,
dos seus próprios condicionamentos.

Simplesmente, há, no tempo antigo (se pudermos nomeá-lo assim), uma noção de rapidez, alguma coisa que
fulminava.

Enquanto que, muitas vezes, vocês lembram que a imersão da sua Consciência, hoje, na Luz, ocorre por um
movimento ‘descendente’ e, agora, subindo.

Mas a iniciação não é passada por uma purificação do ego, depois por um acesso ao Coração, mas, bem mais,
por uma descida do que foi chamado de Supramental, ou Espírito Santo, ou a Skakti que, pouco a pouco,

perfurou a bainha dos chakras e modificou, pouco a pouco, progressivamente, a Consciência.
O objetivo é criar um mecanismo de aclimatação.

O mecanismo de aclimatação é essencial, a partir do momento em que o processo não é mais individual, mas



se refere, quer queiramos ou não, a alguns indivíduos e, então, ao que podemos chamar de fenômeno coletivo
ou global permitindo, de algum modo, como isso foi dito, realizar uma propagação da Luz, passo a passo, de
Consciência a Consciência, pela própria Inteligência da Luz, e porque, também, o número de seres humanos

que ancoraram a Luz e que revelaram a Luz e que desvendaram a Luz, possibilitou isso, de maneira muito mais
fácil, e permitindo limitar as consequências da irrupção total da Luz, em meio à consciência limitada, e em meio

a um mundo que não conhece a Luz.
Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: quando uma pessoa atinge o Si, como o ambiente pode reagir?

Meu Irmão, isso não pode apreendê-lo.
O entorno que não vive isso vai considerar como uma pura loucura, como uma saída da realidade ordinária.
A comunicação irá se tornar, necessariamente, cada vez mais difícil, cada vez mais tensa, entre aquele cuja
consciência está centrada neste mundo e aquele cuja Consciência, enquanto estando neste mundo, já não é

mais deste mundo.
Isso se reflete pelo que foi chamado (e que irá se refletir de maneira cada vez mais fulgurante e violenta) pelo

que o bem amado SRI AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’.
O choque da humanidade está naturalmente ligado à revelação da Luz e à diferença de vivência da Luz entre
aqueles que integram a Luz (e que aceitam os efeitos, que eu denominaria, hoje, de mutagênicos) e aqueles

que recusam, na totalidade (por que é sua liberdade), a Luz.
Tanto que, há mais de uma geração, quando o processo de Despertar do Coração se referia a um ser que se
isolava do mundo ou que se tornava adepto ou discípulo, ele não estava incomodando, porque esta pessoa

não podia transformar o mundo, de qualquer maneira.
Hoje, não são vocês que transformam o mundo por qualquer vontade, mas, sim, pela propagação e pela

multiplicação da Luz e pela ancoragem da Luz, em um número de Irmãos e de Irmãs cada vez mais
considerável (que causam dificuldade, para esses seres).

Pois a negação da Luz é possível até certo nível.
Mas chegará um momento em que a intensidade da presença da Luz (que isso seja em cada um, como no

conjunto da Terra) irá provocar, de maneira formal, uma separação total de duas humanidades.
Não é a Luz que cria a transformação e a separação, obviamente, mas o comportamento de cada ser humano

em relação à Luz: em sua aceitação ou em sua recusa da Luz.
Dessa maneira, então, o ambiente (quer seja familiar, profissional, afetivo, social) vai implicar, de qualquer

modo, em um medo ou em uma recusa, porque há, efetivamente, uma ameaça.
A irrupção do Desconhecido é sempre um perigo para aqueles que recusam o Desconhecido, para aqueles

que recusam sair dos esquemas estabelecidos, do conjunto de crenças.
Ora, vocês sabem (por vivê-lo), para alguns de vocês, que o desdobramento da Luz se reflete pelo

desaparecimento total de todas as crenças.
O ser humano se transforma de um ser de crenças e de submissões, em um ser de Liberdade, de Autonomia

e que não tem mais crença alguma.
E, naturalmente, mais nenhuma crença, para aquele que vive na crença, representa a ausência de ortodoxia e a

ausência de segurança.
E não há nada mais insuportável, para o ser humano, do que se sentir inseguro, em todo caso, enquanto ele

não vivenciou a Luz.
Deste modo, então, nenhum ser humano pode apreender o que acontece para aqueles que vivem o processo

Vibratório, enquanto eles mesmos não fizerem a experiência.
Então, é claro, eles vão usar uma linguagem que lhes é conhecida, em meio às suas crenças.

Que eles chamem isso de posse e que a negação passe por uma forma de denúncia, que a negação passe
por uma separação.

Mas não é a Luz que separa.
Pelo contrário, é o conjunto de seres humanos que se desvia, de alguma forma, no momento, da Luz, porque
isso representa, efetivamente (para as diversas esferas de vida do ser humano), um imenso perigo, já que o
ser humano que vive a Luz está totalmente liberado de qualquer condicionamento, de qualquer crença, de

qualquer passado e de qualquer futuro.
Assim, então, ele escapa à lógica da personalidade, ele escapa à lógica do conjunto de crenças da

humanidade, sejam elas quais forem.
O domínio da crença pertence à personalidade.

O domínio do Si, da Unidade, do Coração, nada tem a ver com crença.
Aliás, a Abertura do Coração se reflete pelo desaparecimento, mais ou menos brutal, mais ou menos

progressivo, do conjunto das crenças, tanto que isso não é experimentado.
Pois o Coração dá acesso à Verdade, além de qualquer questionamento (mesmo na interrogação), já que o

Espírito que é tocado compreende perfeitamente e vê, mesmo se ele não puder exprimir a trama lógica, que o



conjunto do que é confinante, em meio a este mundo, representa, em última análise, um conjunto de medos
que foram domesticados.

Dessa maneira, então, vocês não podem modificar o ambiente.
A partir do momento, aliás, em que vocês procuram modificar o ambiente, vocês saem, instantaneamente, da

Luz.
Pois a Luz é um estado de Ser.

Ela não é a vontade de mudar o mundo, já que a vontade de mudar o mundo se inscreve, de maneira definitiva,
em um sentido de melhoria de alguma coisa.

Ao passo que aquele que vive o Coração sabe, pertinentemente, que a Luz e o Coração não são deste mundo
e que nada há para melhorar na perfeição da Consciência do Coração.

Não pode mais existir projeção da Consciência, melhoria ou busca, mesmo no sentido espiritual, já que o
Espírito foi encontrado.

Não há, então, que aplicar qualquer receita ou qualquer Luz, sobre algo que rejeita a Luz.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a humildade?

Resumidamente, nós podemos dizer que existem duas formas de humildade.
Uma humildade mental (que está ligada a princípios religiosos adotados) onde a humildade vai consistir, por um
esforço de vontade, em tornar-se humilde, em silenciar, compelido pela vontade, o conjunto das manifestações
ligadas às regras deste mundo (que são denominadas, como vocês sabem, predação, competição), para entrar

em um modelo religioso ou em um modelo de crenças, seja qual for.
E existe uma Humildade natural da Consciência que descobre a Luz e vive a Luz e que, pouco a pouco, por
esta efusão da Luz e por esta realização da Luz, por meio de toques sucessivos, vai fazer compreender as
palavras de CRISTO para serem vividas diretamente: “vocês não podem servir a dois mestres ao mesmo

tempo”, “vocês não podem estar sobre este mundo, neste mundo e estar fora deste mundo”.
Vocês não podem, ao mesmo tempo, reivindicar o eu e viver o Si.

Há, então, naturalmente (pela efusão do Supramental e pela transformação, mais ou menos progressiva, da
consciência), um desaparecimento total da noção do eu.

Não como uma imposição, mas, sim, como uma evidência da Luz, onde enquanto houver uma apropriação (de
um corpo, de uma família, de um papel, de uma crença), bem, tão simplesmente, o ser não é Livre.

Abrir o Coração é tornar-se Livre, é não rejeitar nada nem ninguém, mas aceitar que cada um viva a sua
liberdade, mesmo se a liberdade for oriunda, diretamente, das crenças e dos confinamentos.

Assim, viver o Coração não é a vontade de transformar o mundo, ainda menos a vontade de agir na ‘vontade de
bem’, como isso foi transmitido por alguns ensinamentos espirituais que apenas são ensinamentos espirituais

da alma se opondo, na totalidade, à concretização do Espírito, ou seja, à transformação deste mundo pela Luz.
Existe, em meio à personalidade, um desejo de aperfeiçoamento, mas que irá se exprimir sempre através

deste mundo e sempre através da personalidade.
A personalidade jamais irá permitir, por um conhecimento exterior, viver o Coração.

Somente a partir do momento em que a personalidade se apagar, realmente e com consciência, a partir do
momento em que vocês não participarem do jogo da predação, dos apegos, das crenças e dos

confinamentos, sejam quais forem, é que a Luz do Coração, a Luz Vibral, pode realmente se instalar.
E isso apenas ocorre, efetivamente, por esta Humildade que é a compreensão de que vocês não podem ser

Luz, neste mundo, enquanto estando sobre este mundo.
E de que a Luz não é deste mundo e que ela visa, justamente, fazê-los sair deste mundo, por uma

transmutação deste mundo, por completo.
Não desejando transformá-lo, mas se transformando, vocês mesmos, pela ação da Luz, ou seja, pela Porta da

Humildade ou da UNIDADE (o que é a mesma coisa), conduzindo à Simplicidade e à Passagem da Porta
Estreita.

Deste modo, então, a verdadeira Humildade é, de algum modo, a conscientização de que a Verdade não é
deste mundo e de que vocês não podem encontrar qualquer verdade, mesmo oculta, em meio a este mundo,

que lhes permita encontrar a solução, de alguma forma, do que vocês são, neste mundo.
Por mais que vocês conheçam todos os mistérios deste mundo, por mais que vocês conheçam o conjunto das

suas vidas passadas, por mais que vocês conheçam a verdadeira história deste mundo, por mais que vocês
conheçam o conjunto dos mecanismos e das engrenagens de todas as crenças e de todos os

condicionamentos, isso jamais irá torná-los Livres.
A única coisa que os torna Livre é a Liberdade do Espírito e, portanto, deixar se estabelecer, em si, o Si, ou

seja, o Espírito.
Mas isso não pode ocorrer, de forma alguma, por uma busca exterior, e enquanto vocês estiverem submissos
à crença de que explorando tal domínio ou outro domínio, mesmo oculto, mesmo esotérico, mesmo mágico,

vocês jamais poderão sair da Ilusão.
Enquanto vocês acreditarem ser dependentes de um ser, vocês não podem ser Livres, seja ele quem for.



Enquanto vocês estiverem apegados, vocês não podem ser Livres.
Então, é claro, existem pilhas e montes de ensinamentos que, de algum modo, procuraram dar-lhes os

mecanismos de funcionamento psicológico, psicoespiritual, se pudermos chamá-los assim, de compreensão
dos mecanismos invisíveis.

Mas a compreensão jamais irá lhes dar acesso ao Espírito, enquanto não houver Humildade.
E a Humildade é, justamente, como isso foi dito em várias ocasiões, Abandonar-se à Luz.

Mas enquanto o eu, a personalidade, quiser se apropriar da Luz para obter uma vantagem qualquer, ela não
poderá viver a Luz.

É isso que vocês estão prestes a viver, por pequenos toques, mais ou menos pronunciados, que os coloca
frente às suas escolhas e que os coloca frente à compreensão dos mecanismos, por sua vivência direta, do

que é o Coração e do que ele não é.
O ser humano sempre teve tendência, quando ele está confinado, de recriar regras ainda mais confinantes,
para ele próprio se sentir seguro já que a personalidade, é claro, é construída sobre a falta, sobre o medo,

sobre o efêmero.
Esta personalidade vai sempre buscar elementos de segurança, quer seja em um casal, em um trabalho, no

dinheiro, em tudo o que faz a vida, sobre este mundo de predação e de competição.
Mas CRISTO lhes disse: “o meu Reino não é deste mundo”.

E vocês não podem descobrir o Reino do Espírito, de qualquer maneira e de qualquer modo, enquanto vocês
aderirem a este mundo.

O que não quer dizer sair deste mundo, mas, sim, mudar a própria Vibração da Consciência, não por um
desejo, mas, bem mais, por um Abandono e uma Renúncia.

Isso corresponde, também, ao que disse CRISTO (a Passagem da Porta Estreita): “ninguém poderá penetrar
no Reino dos Céus se não se tornar de novo como uma criança”.

E uma criança, em princípio, no caso ideal, não tem qualquer crença senão aquela do instante presente.

***

Pergunta: qual é a relação entre Ilimitado e Humildade?

O Ilimitado não pode ser apreendido enquanto não tiver Humildade.
Enquanto houver a necessidade de explicar, de questionar, enquanto houver uma necessidade de apropriação

ou de compreensão, é apenas a personalidade que se exprime.
A personalidade é condicionada e limitada.

Ela não pode, então, de qualquer modo e de qualquer maneira, conhecer e viver o Ilimitado.
Apenas no fim do limitado que o Ilimitado pode ser vivido.

O Ilimitado corresponde, do mesmo modo, à Unidade e, do mesmo modo, à Humildade.
O Ilimitado é não mais ser dependente de um corpo.

Como lhes disseram muitos Seres despertos (no nível do Coração): eles não são este corpo e, no entanto,
eles habitam este corpo.
Este corpo é um Templo.

Mas o Templo nada é se ele estiver vazio.
Enquanto vocês se identificarem com este corpo, enquanto vocês se identificarem com esta pessoa, com este

papel, seja ele qual for, vocês estão na limitação e no limitado.
O Ilimitado é o Coração.

E vocês não podem viver o Coração sem passar pela Porta Estreita.
A personalidade, através dos seus jogos, denominados mental e emocional, vai muito exatamente fazê-los

crer no contrário.
E é aí que reside o conjunto dos ensinamentos que vocês chamam de espirituais.

Durante a minha última encarnação, eu me elevei bravamente, porque não existe mestre algum, seja ele qual
for, que seja capaz de abrir-lhes o Coração.

Há, então, nesse nível, mesmo se isso jamais foi dito, uma necessidade de controlar e de subjugar, por aquele
que exerceria esta autoridade, dita espiritual, outro ser humano.

Vocês não podem dar a Liberdade para alguém.
A Liberdade se cria, em si, justamente, pelo acesso ao Ilimitado.

Mas, para isso, é preciso renunciar ao limitado.
Disso que falo é um mecanismo de Consciência, de onde vai resultar uma série de comportamentos, uma série

de observações, uma série de interrogações, levando a viver o Ilimitado.
O Ilimitado não depende de qualquer condicionamento, nem de qualquer localização, espacial ou temporal.

O próprio do limitado é estar localizado em um corpo, em uma vida, em uma memória.
O Ilimitado não pode ser de forma alguma limitado, justamente, pelo que limita a encarnação.



O Espírito, o Si, não tem que ser criado, já que ele existe de toda a Eternidade.
Ele é independente de qualquer tempo e de qualquer localização.

Jamais a personalidade, sejam quais forem os seus esforços, pode realizar o Si.
É apenas, justamente, no momento específico em que o Si se revelar, que o eu vai se apagar.

Mas, em nenhum momento, o eu pode pressionar a Luz, mesmo se, para isso, vocês falarem a língua dos
Anjos.

Como diria, eu creio, São Paulo: vocês podem conhecer todos os mistérios do Universo, isso não significa, no
entanto, que vocês irão viver o Coração.

Pois as leis do Espírito, eu repito, não são as leis deste mundo.
O abuso de confiança, se pudermos dizê-lo, foi crer que as leis do Espírito eram as leis do corpo ou as leis da

alma.
Não há qualquer sobreposição possível entre as duas.

Nenhuma analogia é possível entre as duas.

***

Pergunta: quando vivemos com alguém que recusa a Luz, qual a atitude que devemos adotar?

Querido Irmão, isso poderia dizer que faz parte do seu desafio.
Não há resposta uniforme.

Não há resposta global para esse processo, pois cada situação e cada relação são diferentes.
Mas é evidente, como eu disse, que, cada vez mais, a oposição irá se tornar total e cada vez mais frontal, com

aquele que recusa a Luz.
O paradoxo sendo que aquele que vive a Luz não pode se opor, pois, senão, ele recai na Dualidade.

Ele apenas pode Irradiar e Ser.
Então, é claro, isso irá se refletir, inevitavelmente, por algumas transformações das relações.
Mas isso será feito, não por uma vontade pessoal, mas, sim, pela própria Inteligência da Luz.

Dessa maneira, então, se a antinomia e a oposição forem bastante importantes, a Luz, na condição de que
vocês deixarem-na agir, virá transformar, de maneira por vezes considerável, uma determinada relação.

Não são vocês que agem, não são vocês que decidem, mas é a evidência da própria Luz que vai criar o que
deve ser criado, para que cada um possa viver a sua Liberdade.

Sua liberdade limitada ou sua Liberdade Ilimitada.
É preciso, naquele momento, colocar-se as questões corretas: por que vocês estão nesta situação?

Mas esta questão não deve girar constantemente no mental como um problema de decisão quanto ao que
vocês têm que fazer nesta relação, mas, bem mais, aí também, aquiescer à Luz, não reagir, mas se fortalecer

no Ser.
Se vocês se fortalecerem no Ser, pelo Abandono e pela Renúncia, vocês irão constatar que o que era difícil

tornar-se cada vez mais fácil, tanto para um como para o outro.
Lembrem-se: quando vocês morrem, vocês não levam os seus filhos, vocês não levam o seu dinheiro, vocês

não levam o seu cônjuge.
Vocês nada levam.

Por que isso deveria ser de outra forma no desdobramento coletivo da Luz?
Cabe a vocês colocarem a questão, a única questão: o que, em vocês, os impede, devido ao que vocês vivem,
não de pôr fim, mas, sim, de deixar a Luz agir para trabalhar no sentido da sua própria Inteligência, mais do que

decidir como se comportar?
Aí está, para vocês, o que eu nomeei o desafio para conscientizar.

Pois a Inteligência da Luz (que isso seja em qualquer situação, em qualquer relação) tem apenas um objetivo:
simplificar a Consciência e a vida para vocês, mesmo se isso lhes parecer árduo, complicado, difícil.

Isso apenas parece árduo, difícil e complicado para o olho da consciência limitada e fragmentada, ou seja, para
a consciência da personalidade.

Assim que vocês aceitarem remeter-se à Inteligência da Luz, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que as
coisas vão no sentido do Abandono à Luz, da facilidade, da Fluidez e da lei da Graça, da lei da Atração (e não

mais segundo o princípio da Dualidade, isto é, da ação / reação).
Na realidade, as situações, os seres, mesmo nas relações as mais próximas, apenas estão aí para fazê-los, de
algum modo, compreender e viver o que é a ação / reação, a fim de não mais ser submetido à ação / reação e
entrar na ação da Graça, ou seja, Abandonar os jogos da personalidade (seja em uma relação afetiva, social,

profissional, ou em qualquer tipo de relação ou de interação).
Lembrem-se: independentemente do que vocês viverem, passar do limitado ao Ilimitado, passar do eu ao Si,

da consciência fragmentada à Consciência Ilimitada, não pode acontecer, plenamente, enquanto vocês tiverem
a impressão, ou a vontade, de agir contra alguma coisa.

Como foi dito, vocês estão, nesse momento, exatamente no lugar que deve ser o seu para viver o fim de



qualquer lugar, isto é, o fim de qualquer fragmentação.
Alguns são crianças, outros são idosos.

Alguns são aposentados, outros estão à procura de emprego.
Alguns de vocês estão sozinhos, outro vivem em casal.

Todas as circunstâncias da sua vida, e, então, da sua personalidade, estão aí apenas para interrogarem-se
sobre o que vocês estão prestes a viver.

Não para ali voltarem, incansavelmente, na ação / reação, mas, sim, como eu disse, como um desafio para
solucionar.

Esse desafio não exigindo uma razão, mas, sim, um Abandono à Luz.
Pois a Luz, como foi dito, será sempre, e de muito longe, superior à personalidade, superior em Inteligência,

superior em Evidência e superior em Alegria.

***

Pergunta: enquanto homem, não mais sentir desejo sexual pela mulher, mas ver a mulher mais
como uma mãe, como uma irmã, seria um indicador de que vamos para o Si?

É evidente, seja qual for a idade, que a partir do momento em que os princípios de Atração e de Visão forem
transcendidos, não pode existir a mínima busca de complementariedade no exterior de si.

Isso não contradiz a noção de casal.
Mas a relação de casal se torna profundamente diferente, pois ela não tem mais como base uma busca de

segurança, ela não mais necessita exprimir-se de modo sexual, ela não mais necessita exprimir-se através dos
jogos de sedução ou através de suposições arriscadas, como isso foi chamado, no nível das leis da alma, de

‘chamas gêmeas’ ou de ‘almas irmãs’ (que apenas existem no fantasmagórico de alguns seres que são
viciados em concepções que eu chamaria de Luciferianas).

 Já que o Espírito é totalmente por si só, já que ele contém todos os outros, por que haveria necessidade de
esperar uma complementariedade ligada a um sexo oposto?

Obviamente, vocês não podem forçar o corpo de desejo.
E, como eu expressei, a um dado momento, gradualmente e à medida da penetração da Luz (bem além das
Coroas Radiantes, como é o caso atualmente, pela Fusão dos Éteres), é evidente que o homem, no sentido

mais nobre, não terá absolutamente mais necessidade de buscar qualquer coisa no exterior de si.
Será o mesmo para a mulher.

Nas Dimensões Unificadas (e mesmo no que é chamado de 3ª Dimensão Unificada, que não é mais
falsificada), a sexualidade não existe, a família não existe, a necessidade de comer não existe.

As circunstâncias de vida, mesmo nos Mundos em carbono, ditos Unificados, não têm estritamente nada a ver
com este mundo.

Este mundo é um mundo falsificado pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, onde o conjunto desta matriz apenas se
mantém pela existência do que é chamado de corpo de desejo.

Deste modo, a relação homem-mulher, com base em um sentimento de ausência de completitude (mesmo a
mais harmoniosa), apenas expressa a ação da personalidade.

Não há, no entanto, absolutamente que buscar uma solidão, seja ela qual for.
Mas, simplesmente, o homem ou a mulher que vive a Unidade não pode exprimir as mesmas necessidades,

nem os mesmos desejos, daquele que vive na personalidade.
Não há mais casal, no sentido em que vocês vivenciaram neste mundo.

Há uma amizade, há um companheirismo, há uma relação de reciprocidade na Liberdade total de um e de
outro.

Isso é especialmente verdadeiro nos casais.
Enquanto vocês quiserem forçar o outro a fazer alguma coisa, vocês retiram a Liberdade dele e, portanto,

vocês não podem viver a Unidade.
Isso não é algo, aí também, para adotar como regra, mas algo que deve se estabelecer na evidência da

Vibração e na evidência do Coração e na evidência da Unidade.
Obviamente, há interrogação pois, para a personalidade, assim que o desejo desaparece (quer seja de comer,

pois alguns não têm mais necessidade de comer, quer esteja ligado às necessidades sexuais), é claro, a
ausência de desejo remete ao medo: medo do abandono, medo da falta, em relação ao outro.

Como é que o Espírito (que é perfeito) e o Coração (que está Aberto) poderiam conceber a falta de alguma
coisa?

Isso não é uma privação e não deve resultar de uma privação, ligada à vontade, mas, sim, estabelecer-se como
um estado de fato, em ressonância com a instalação da Luz.

Todos vocês vivem coisas semelhantes, sem, no entanto, falar exclusivamente da esfera sexual.
Todos os desejos ligados ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que mantém este mundo e esta Ilusão) desaparecem,

necessariamente, assim que a Porta Estreita começa a ser atravessada, desde o momento em que a
Transparência começa a aparecer na sua vida.



Como poderia ser de outra forma?
Vocês não podem ter frenesi e viver a Unidade.

Isso desaparece, bem naturalmente, do campo da sua Consciência.
Vocês não podem ter uma avidez, seja ela qual for, e manifestar a Unidade.

Eu os lembro de que a Unidade, o Coração, o Si, é doação total, Transparência total e restituição.
Dessa maneira, então, é perfeitamente lógico e usual que o conjunto dos afetos, ligado ao corpo de desejo,

modifica-se, de maneira extremamente importante, quanto mais o tempo que lhes é disponível sobre esta Terra
transcorrer.

Para dar um exemplo: imaginemos um casal em que os dois vivem o Fogo do Coração e que persistiria em
estabelecer, ou a querer estabelecer, um desejo sexual.

Eles teriam que constatar, rapidamente, que há uma forma de incompatibilidade, pelo aquecimento Interior
extremo, pois não se pode mais, vivendo o Fogo do Coração, fazer nascer o fogo do desejo.

Porque, naquele momento, há uma dissimulação da Luz, e o Fogo do Espírito é muito mais aquecedor, eu diria,
do que o fogo da personalidade.

Resultaria, então, em um mecanismo chamado de inflamação, tanto no nível dos centros inferiores, como (isso
seria ainda mais perigoso) no nível do chakra do Coração, podendo levar a processos extremamente

lamentáveis.
Agora, mais uma vez, vocês nada têm que restringir e nada que forçar.

Ali onde vai se colocar o problema é quando um dos dois está mais adiantado em relação ao outro.
Mas isso é lógico, isso corresponde à ação direta, não da sua vontade, mas da Luz.

Eu os lembro de que no nível das leis matriciais do confinamento, o principal obstáculo ao Espírito foi chamado
de lei de karma.

Já que vocês estabelecem laços, através das ações e das reações que existem desde a Eternidade, fazendo-
os crer que vocês irão reparar alguma coisa (através do estabelecimento de uma relação) ou pagar alguma

coisa (em relação a uma ação cometida em um tempo remoto ou antigo).
Acontece que os seres que vocês estimam, hoje (marido, mulher, filho, pai), são, exatamente, os seres com

quem vocês tiveram os piores problemas nas vidas passadas, mesmo se, hoje, a relação lhes parecer a mais
harmoniosa.

Mesmo isso lhes parecendo inconcebível, nos Reinos Unificados, nos Mundos Unificados, o conceito de
família (tal como ele é compreendido e vivenciado neste mundo), os laços de sangue, não podem existir.

É o mesmo para os laços da carne, já que o Ilimitado não pode ser constrangido por nada pertencente a este
mundo e a este corpo de desejo.

Tudo é em função do seu ponto de vista: aquele da personalidade ou aquele do Coração.
Assim mesmo, os conceitos que foram aceitos pela totalidade dos seres humanos (sejam quais forem a sua
religião e a sua consciência), como o conceito de sobrevivência ou de perpetuação da espécie, é apenas a

habilidade de algumas consciências, que os confinaram, para perpetuar o próprio confinamento.
E isso é chamado de vida, de procriação, que não tem absolutamente qualquer existência nos Mundos

Unificados.
O problema da consciência humana confinada é que ela é persuadida de que ela vai recriar as mesmas regras

e as mesmas vidas, nos Mundos Unificados: o que é impossível.
Isso participa do que nós abordamos entre o conhecido e o Desconhecido.

Enquanto as suas convicções, espirituais, do Espírito, resultarem simplesmente da sua experiência, em meio a
este mundo, vocês não podem viver a Unidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos encarnados nesse corpo, eu rendo Graças à nossa comunicação e eu peço para
honrar a presença da nossa Graça conjunta.
Eu lhes digo, então, até uma próxima troca.

... Efusão Vibratória ...

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, presentes na humanidade, eu apresento as minhas saudações a vocês.

Eu venho exprimir uma série de elementos que são suplementares ao que eu pude trazer-lhes nas
intervenções anteriores.

A minha intervenção se inscreve no contexto do que lhes deu Omraam Mikaël (ndr: O.M. AÏVANHOV) e
referente ao Amor.

Isso se inscreve na sequência lógica da maior parte das minhas intervenções com relação a conceitos (que, eu
espero, começam a ser-lhes familiares, agora), referentes à Liberdade, à Autonomia, ao conhecido, ao

Desconhecido.
Eu vou falar, também (e isso irá completar o que eu exprimi), sobre o Fogo da personalidade, o Fogo do ego, e

o Fogo do Espírito.
Desde que muitos Irmãos e Irmãs começam a viver estados de Consciência que parecem sair, eu diria, do
ordinário (da fragmentação), é importante dar-lhes esses elementos, não tanto como elementos de reflexão
mental, mas, bem mais, de reflexão da própria Consciência com relação a essa palavra essencial que é a

palavra « amor ».

***

Este amor pode se exprimir de diferentes modos e disso todos nós sabemos.
Se vocês bem quiserem, para a clareza do que eu vou expor (através das minhas palavras e da minha

Presença), nós tentaremos compreender o que pode existir como diferença entre o amor que se expressa em
meio à personalidade e o Amor que se aplica em meio ao Estado de Ser.

Nós iremos, primeiramente, se vocês desejarem, tentar apreender, de algum modo, o amor, no sentido mais
comum e mais nobre, tal como ele é compreendido (vivenciado ou não), tanto por uma consciência humana
como pela sociedade, no seu conjunto (e pela própria humanidade, eu diria, no seu conjunto), qualquer que

seja a cultura, as religiões, a origem ou as concepções.

***

O primeiro princípio é compreender (e todos vocês sabem) que o amor é uma manifestação, quase constante,
nos Universos, qualquer que seja a Liberdade desses Universos ou o confinamento desses Universos.

Não pode existir (como especificou de novo A FONTE) qualquer vida, nem qualquer criação, possíveis, sem o
amor e sem a sua antítese.
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Naturalmente, o amor é colorido, sempre, por um conjunto de elementos que pertencem, propriamente, a uma
pessoa, que estão ligados, é claro (vocês podem imaginar) à sua educação, à vivência dos seus primeiros

relacionamentos e comunicações (em meio à sua família, aos seus irmãos, ao seu meio social, ao seu meio
afetivo).

Logicamente, o amor vai ser colorido, também, das diferentes experiências vivenciadas pela própria
Consciência, na sua infância (em sua presença na encarnação), que são, eu diria, circunstâncias que vão

favorecer ou constranger, de algum modo, a expressão do amor através das experiências vivenciadas (felizes
ou infelizes) e, sobretudo, durante a primeira parte da encarnação.

Obviamente, em seguida, o amor vai se tingir de diferentes acepções que estão, diretamente, conectadas com
o que é veiculado por um conjunto de crenças ou de morais (oriundas, elas mesmas, das religiões, oriundas,

elas mesmas, dos sistemas filosóficos ou de pensamentos).
Este amor está presente, é claro, em todo ser humano, mesmo naquele que apenas manifestava o seu

contrário.

***

Evidentemente, o Amor do qual nós começamos a falar-lhes (e que corresponde à Luz Vibral) não é,
absolutamente, possível de ser sobreposto ao amor existindo em meio à personalidade.

E, no entanto, este Amor, nós tentamos falar-lhes, agora (nós o fazemos, justificadamente, durante este
período), porque, graças às experiências que vários de vocês começam a viver, vai se tornar cada vez mais

fácil para vocês reconhecer o amor em meio à personalidade (e, então, oriundo do Fogo do ego), do Amor, não
altruísta, mas do Amor Vibral, inscrevendo-se em meio à Unidade (que nada mais tem a ver com o amor que se

exprime, de alguma forma, em meio à Dualidade).
O conjunto dos relacionamentos humanos pode se definir por uma dose (mais ou menos importante) que

existe, de amor ou de não-amor.
Quantas religiões, quantas guerras, quantos desentendimentos (ou acordos) foram produzidos com o próprio

princípio do amor?
Parecia, então, que essa palavra fosse indissolúvel e indissociável, na totalidade, de todas as esferas de

expressão da vida, em meio a este mundo chamado de 3ª Dimensão.
Todos nós sabemos que o amor (que ele seja entre dois seres, entre dois povos, para com uma religião, para

com uma filosofia) se elabora, constrói-se e evolui segundo certo número de sequências que podem ser
diferentes, para cada ser, para cada sistema social, mas que vão, por assim dizer, expressar-se por uma maior
ou menor identificação (uma maior ou menor adesão) ao princípio e ao preceito do amor (exprimindo-se, tanto

entre dois seres, construído através dos relacionamentos, chamados de laços da carne ou laços de
convenções familiares, sociais, morais ou espirituais).

***

Este amor foi, também, denominado « condicional » por oposição a um Amor que seria, ele, « incondicional ».
Fica, então, pressuposto (e prefigurado, de alguma forma) que todo amor manifestado em meio à

personalidade apenas pode exprimir-se, manifestar-se, através de uma série de condições.
Essas condições, elas são evidentes e caem sob o senso comum, a partir do momento em que, por exemplo,

nós falamos do amor de uma mãe para com o seu filho ou de um pai para com o seu ascendente ou o seu
descendente.

Existe, portanto, um amor que está inscrito, de algum modo, em uma espécie de sentimento, em uma espécie
de laço materno, afetivo.

Existem, também, é claro, relacionamentos de amor entre seres que não são oriundos do mesmo sangue e
que, no entanto, se descobrem, através de uma reconexão ou de um reconhecimento (que este

reconhecimento recorra a coisas invisíveis ou a coisas mais palpáveis, em todo caso, entre dois seres, como
entre dois países ou entre dois indivíduos), de conceitos que eu qualificaria, de bom grado, de afinidades.

Na realidade, o amor vai se definir segundo uma série de afinidades ou de repulsões.
Todos nós sabemos, também, que este amor vai passar por uma série de etapas que não estão, sempre, no
mesmo desenrolar e no mesmo sequenciamento, mas que vão resultar em modificações de percepções e de

expressões do dito amor, gradualmente e à medida do que é chamado de tempo que passa.
Todos nós sabemos disso, por tê-lo vivenciado, a um dado momento ou outro.

Há amores que, quando eles desaparecem, por um final trágico, como o falecimento de uma pessoa próxima
(e eu vivenciei isso, sendo jovem na minha última encarnação), é suficiente para revolucionar, totalmente, as
concepções do amor, e representa um choque tão importante que ele leva a se colocar a questão, na sua

própria Consciência, desses sentimentos e deste amor que desaparece e que, de um dia para o outro, nos
escapa porque ele se torna invisível (não palpável, não manifestado), não dando mais acesso aos sentimentos,

nem à comunicação.
Disso, todos nós sabemos.

E depois, existem, também, amores independentes do que é conhecido, palpável e apreciável (e que caem
sob o senso comum) com relação, tanto às filosofias, como às espiritualidades (quaisquer que sejam).



***

O ser humano é um ser de amor, inegavelmente, mesmo em meio à sua personalidade, e é apenas uma falta
de amor que vai se refletir por comportamentos que poderíamos chamar de opostos ao amor (que isso seja o
sofrimento, o ódio e mesmo a guerra), que são, de alguma forma, apenas uma incompreensão do amor ou da

relação.
O que é, evidentemente, bem visível, em meio a todo amor (qualquer que seja, manifestado nesse mundo), é

que ele desaparece um dia ou outro, ou pelo desaparecimento do sujeito que é amado (em uma relação afetiva
ou ligado à hereditariedade) ou, ainda, na adesão ou na não adesão a princípios, a filosofias, a regras morais ou

a espiritualidades ou, ainda, a religiões.
Este amor é, então, uma afinidade que pode se traduzir, também, por uma forma de atração fazendo com que

haja uma necessidade, uma vontade de querer, de qualquer modo, comunicar-se e trocar com o objeto ou com
o sujeito que cai sob o nosso amor, ou que é o nosso amor.

Todos nós sabemos que essas relações evoluem por fases, mais ou menos cíclicas, mais ou menos
reprodutíveis, que, em geral, terminam, de uma maneira ou de outra, pelo desaparecimento desse dito amor,

mesmo se o amor, em certas formas de expressões românticas ou idealizadas, puder durar por toda uma vida.
Mas quem pode dizer que este amor vai se encontrar em uma outra vida ou quem pode dizer, ainda, que esta

relação (que flutuou, em um tempo mais ou menos breve, mais ou menos longo) vai ser capaz de se
estabelecer além do desaparecimento do ser amado ou da não adesão a uma religião (por exemplo, para um

determinado indivíduo que mudaria de religião).

***

Entretanto, vocês hão de convir, o conjunto do amor, idealmente, é sempre concebido como invulnerável,
indestrutível, eterno.

A personalidade é estruturada (como vocês sabem e como todos nós vivenciamos, em um momento ou outro)
como algo que é efêmero, perfectível, e que é, sobretudo, levado a desaparecer, já que jamais a consciência

da personalidade pode se estabelecer em uma duração que está além do nascimento e da morte.
Ora, o princípio do amor, tal como é veiculado pela própria consciência, em meio à personalidade, é sempre

construído sobre a noção de durabilidade, sobre a noção de eternidade.
Coisa, evidentemente, que jamais pode ser já que ele estará, de todo modo, limitado pela experiência do

nascimento e pela experiência da morte.
Podemos dizer, de algum modo, que este amor é um amor ideal, idealizado e cuja consonância, quer

gostemos ou não, é sempre marcada, fundamentalmente, por um elemento denominado medo.
De fato, quem poderia pensar amar seu filho, seu pai, seu companheiro (como ele o ama), como havendo

possivelmente um fim, como podendo desaparecer, em momento ou outro.
Todos nós passamos por episódios de luto, de perda, de abandono, que nos reconduzem à fragilidade do

amor humano, tal como ele é expresso e manifestado (que isso seja através de dois seres, através de um filho
ou de um ascendente, que isso seja em um sistema social, qualquer que seja).

O amor é, portanto, condicionado, permanentemente, por algo que deve transcorrer em um determinado tempo
e trazer, de qualquer forma, um alimento que é trocado (compartilhado), que permite (a dois seres, a duas

situações ou a uma religião, em relação àquele que ali adere) um sentimento de satisfação, um sentimento, às
vezes, de plenitude.

Mas que, ele também, vai flutuar no tempo, segundo os humores, segundo a possibilidade de se preencher, de
algum modo, deste amor, de uma maneira ou de outra.

Este amor sempre está ligado (como eu expliquei), é claro, à ATRAÇÃO e à VISÃO (ndr: ver as colunas
“protocolos a praticar / Reconstrução do Corpo de Estado de Ser”) (*).

***

O amor é uma ‘atração’, mesmo neste mundo, em todos os mundos.
Não pode ser de outra forma.

O amor está, evidentemente, condicionado a uma série de sinais que são, ou imaginados, ou pensados, ou
reais.

E se exprimindo, essencialmente, pelos sentidos, que esse sentido seja o sentido amoroso, que esse sentido
seja o sentido da carne ou, ainda, da adesão a rituais ou a crenças, quaisquer que sejam.

Este amor pode, também, se exprimir em uma plenitude, mas todos nós notamos que esta plenitude jamais é
duradoura, e ainda menos eterna, porque ela passa, sempre, por uma satisfação ou uma insatisfação.

O grau de satisfação deste amor ou desta insatisfação está apenas ligado à manifestação (inconsciente, muitas
vezes) de certo número de medos que nós podemos chamar, além da atração, de ‘apegos’.



***

Eu insisti longamente, durante as minhas últimas intervenções, sobre a Liberdade, sobre a Autonomia, sobre os
princípios que são um pouco opostos, de certa forma, ao que o ser humano, em meio à personalidade, chama

de amor.
E, no entanto, será que há uma diferença fundamental entre o amor manifestado pela personalidade e o Amor

manifestado, no sentido Vibral, ou no sentido do Coração?
Então, é claro, a linguagem atual emprega as expressões que recorrem ao coração como « ter coração » ou

dizer que alguém não tem coração. 
E, entretanto, será que é desse coração que nós falamos quando nós falamos do Coração, no sentido Vibral,

no sentido do Si, no sentido da Unidade?
Vocês sabem muito bem que aqueles que fazem a experiência da Vibração do Coração jamais podem

confundir (nem se enganar) o sentido e a qualidade do Amor que é vivenciado, porque o amor da
personalidade jamais poderá ser assimilado ao Amor que se exprime em meio ao Estado de Ser, ao Si, à

Unidade.
Então, realmente do Coração, não como o coração concebido enquanto princípio moral, mas em meio a um

espaço Vibratório particular (alojado no peito) e se refletindo por uma modificação, perceptível e completa, da
Consciência.

***

Será que o amor da personalidade pode existir ou coexistir com o Amor do Estado de Ser?
De um conjunto de elementos que lhes foram dados, é evidente que isso é impossível, porque o amor da

personalidade está ligado ao eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Ele está ligado ao Fogo do ego, ao Fogo da personalidade, refletindo-se por uma necessidade de atrito, por

uma necessidade de contato, por uma necessidade de visão, de atração, de provas, enquanto que o Amor que
está situado (uma vez que a Porta Estreita for atravessada) no nível do Coração, não tem necessidade de

provas já que ele é, ele mesmo, a sua própria fonte.

***

Dessa maneira, então, o amor, no sentido humano e pessoal, reflete-se por uma espécie de atração e de
projeção de algo que é exterior, que isso seja o amor de D'us ou o amor de outro ser humano ou de um filho.
Evidentemente, no amor pessoal, existe uma enorme dificuldade para viver o outro, mesmo na empatia e no
carisma onde é perfeitamente possível se colocar no lugar do outro, mas sem, no entanto, tornar-se o outro.

E, obviamente, não viria à mente de qualquer personalidade poder substituir (ou se tornar) aquele que amamos
já que este amor apenas nasceu na visão e na atração do que é visto, é claro, no exterior de si, mesmo se este

objeto, este sujeito tiver nascido no interior de si (eu penso, em particular, na relação mãe-filho).
Naturalmente, tudo isso é conhecido.

Tudo isso é perfeitamente reconhecido e perfeitamente viável, para todo ser humano, qualquer que seja o seu
caminho, qualquer que seja a sua experiência, onde há a possibilidade de viver uma maior quantidade e

qualidade de amor (em função de suas crenças, de suas mágoas, de suas esperanças, de suas experiências).

***

Existe, portanto, um contexto, por definição, pessoal, à expressão e à manifestação do amor, para um ser
humano, em função das suas próprias mágoas, dos seus próprios afetos, em suma, de tudo o que faz o

conjunto da personalidade.
Para muitos de vocês, nós começamos a falar de Luz Vibral.

Nós lhes falamos de Estrelas e de Portas, dos Novos Corpos, das novas estruturas que os levam a
experimentar o Amor de outro modo onde não pode mais existir o menor apego, a menor, de algum modo,

personalização.
Que esta personalização seja o objeto de uma idealização Interior, como de uma projeção exterior através de

um ser amado, que isso seja um filho, um parente, uma relação ou uma religião.
Deste modo, passar do Fogo da personalidade (ou do amor pessoal) ao Fogo do Espírito, reflete-se por uma
série de mudanças e de reversões que vêm, de algum modo, substituir um amor por falta (atração), um amor
que se estabelece, sobretudo, na ressonância, proporcionando, para os seres que vivem isso, a capacidade

para Comungar, além dos sentidos, além da carne, além das convenções, além das religiões, em suma,
independentemente de toda história pessoal.

O Amor vivenciado no nível do Coração torna-se, então (como nós lhes dissemos), uma Vibração.



E, sobretudo e antes de tudo, um estado de Consciência profundamente diferente que se manifesta, hoje, tanto
mais facilmente, quanto se realiza, em vocês, o que foi chamado de Fusão dos Éteres, permitindo-lhes, de
alguma maneira, sobrepor o amor da personalidade (ou expresso em meio à personalidade) e o Amor do

Estado de Ser (expresso em meio ao Coração).

***

Do encontro desse Fogo do ego (e dos conjuntos das características da personalidade) com o Fogo do Amor
(ou o Fogo do Espírito ou Fogo do Coração), expressa-se uma espécie de ‘alquimia’.

Esta alquimia se reflete, para a Consciência, por modificações da percepção, bem reais, bem concretas, do
conjunto das manifestações afetivas e de amor.

Há, também, paralelamente a isso, a instalação (como vocês sabem, para aqueles que vivem isso) de uma
série de elementos, fazendo-os dizer que vocês realizaram a Alegria, a Unidade, a Visão do que está além da

aparência (pela Visão Etérea ou pela Visão do Coração), levando-os a conscientizar, literalmente, um outro
mecanismo da vida (aplicado e explicado, também, pelo Amor), mas que não depende mais de outra coisa

senão de si mesmo.
Não em um amor egoísta (contrariamente a um amor altruísta), mas, sim, um Amor que é, de alguma forma,

irradiado desde A FONTE, e manifestado, desde A FONTE (como a palavra que eu empreguei), que não tem
mais necessidade de projeções, mas, que é, na totalidade, uma introjeção.

A diferença essencial vai se refletir no nível dos comportamentos.
Porque o amor pessoal tem sempre, subtendido, a noção de falta, a noção de medo da perda ou a noção de

Abandono, enquanto que o Amor, vivenciado no sentido Vibral, satisfaz-se dele mesmo, não no nível da
personalidade, mas da qualidade deste Amor que vem, de algum modo (como vocês sabem), mudar a lei de
ação / reação em um estado de Graça onde o Abandono à Luz (a Renúncia à personalidade) vai se refletir por

uma maior fluidez na vida, por uma maior aceitação do princípio do Amor, não mais confinante, não mais
limitante.

Este Amor era para vocês, então, Desconhecido.
E muitos de vocês, hoje, começam a viver isso e a torná-lo, de alguma maneira, um elemento conhecido e,

sobretudo, um elemento de aprendizagem, permitindo distanciar (separar) o que é oriundo do amor da
personalidade (ou em meio à personalidade) do Amor em meio ao Estado de Ser ou à Unidade.

***

Assim, é claro, aquele que não vive o Amor, em meio à Unidade, sequer pode conceber o que é este Amor
enquanto ele não o vivenciou.

Porque o amor da personalidade é a única coisa acessível aos sentidos, acessível ao afeto, acessível às
emoções, acessível ao mental, mas, também, acessível à carne (ou, ainda, à estrutura causal quando se trata

de uma relação amorosa), ilustrando, de algum modo, os indivíduos que, no passado, tiveram um
relacionamento (qualquer que seja).

Hoje, reproduz-se um relacionamento com uma sensação de já ter visto [“déjà vu”], de já ter conhecido, de
reconhecimento e de reconexão.

O Amor Vibral nada tem a ver com isso porque a diferença essencial, como eu disse, é que este Amor Vibral
se inscreve no contexto de uma introjeção onde não há mais necessidade de qualquer projeção, no exterior de

si, de um amor idealizado ou romântico.
O Amor Vibral se basta, por assim dizer, a ele mesmo.

Ele não é, no entanto, egoísta.
Ele é o altruísta mais total porque ele é Doação e Abandono, contrariamente ao amor condicional, expresso

pela personalidade, mesmo quando ela exprime certa forma de altruísmo.
A diferença, como vocês sabem, encontra-se nos comportamentos e, sobretudo, na Vibração.

***

Todos nós conhecemos o amor, em meio a uma perda: quando um ser querido desaparece, nós
experimentamos agonia, medo, tristeza, depressão, traduzindo-se por percepções corporais extremamente

específicas.
Do mesmo modo, quando nós reencontramos um ser que nos é caro e que nós amamos (de maneira mais

privilegiada, eu diria), qualquer que seja esta relação (entre pessoas ou em relação a uma religião ou em
relação a um filho), há uma espécie de arrepio superficial, uma energia que se põe a circular (e, mesmo, no

peito), que estritamente nada tem a ver com a Vibração do Coração e com o Fogo do Coração.
 Esta vibração (esta pele arrepiada, este estremecimento) traduz a reconexão ou o reconhecimento, em meio à
personalidade, de uma estrutura ou de um indivíduo que foi amado anteriormente, ou reconhecido, nesta vida.

O Amor Vibral não se importa com qualquer projeção exteriorizada.



O Amor, no sentido Vibral, é um estado de Consciência que se basta por si só.
Agora, aquele que vive isso, vive a Vibração do Fogo do Coração e se torna, por ele mesmo, no seu estado de

Ser, uma irradiação de Amor que modifica o espaço-tempo, que modifica o ambiente, que modifica, até
mesmo, a vida da personalidade.

Porque, a partir do momento em que esse Fogo do Coração (pela Fusão dos Éteres ou pela instalação do
Fogo do Coração pela Coroa Radiante) ocorre, em vocês, significa que vocês começam a ter percepções,

cada vez mais claras, cada vez mais lúcidas, além dos sentidos, além de toda intuição e de toda visão
(diretamente pela Visão Etérea, diretamente pela Visão do Coração), da realidade do que é o Amor:

independente de qualquer projeção, independente de qualquer personalização e, sobretudo, independente de
qualquer condição.

***

Existe um princípio de vasos comunicantes (isso são as palavras que lhes foram dadas) entre o amor pessoal
e o Amor do Coração, mesmo se, evidentemente, a personalidade for chamar de « amor » o que, para ela,

representa, de alguma forma, o Amor.
Mas, a representação do amor, no sentido da idealização, no sentido, até mesmo, da relação e da comunicação

(mesmo a mais harmoniosa) entre dois seres (entre um pai e um filho, por exemplo), não pode ser, em caso
algum, o Amor, no sentido Vibral.

Porque, justamente, existe um laço, quer esse laço seja da carne, quer esse laço seja kármico, quer esse laço
seja ligado, tão simplesmente, à projeção exterior do amor.

O Amor é uma Irradiação, no sentido Vibral.
Não é, em caso algum, uma projeção.

Ele confere o que nós chamamos de Alegria, de Samadhi, de Paz, de serenidade, com diferentes expressões
(dificilmente traduzíveis no idioma francês) como Sat Chit Ananda ou, ainda, Maha Samadhi.

Jamais uma relação amorosa entre duas pessoas poderá fazê-los viver o Samadhi.
Somente alguns seres foram capazes, em um momento da sua vida, de se extrair da sua personalidade, na

totalidade, quer isso seja por uma forma de tensão para a Luz ou de tensão para o Abandono (como exprimiu
HILDEGARDA DE BINGEN) ou, ainda, por este Amor indizível que animava outras estrelas, como GEMMA ou,

ainda, SANTA TERESA.
É extremamente difícil, para o comum dos mortais (que nós somos e que nós fomos), de poder, de qualquer

modo, identificar-se a esta tensão.
Muitas vezes, o Amor Vibral vai nascer de um encontro que está além de um encontro exterior.

Mas é bem mais um encontro Interior que vai expressar, ou a ocasião de um sofrimento (a perda de um ser
querido), ou a ocasião de uma dor ou, ainda (como lhes disse SRI AUROBINDO) a ocasião do ‘choque da

humanidade’, ou seja, a Fusão dos Éteres ocorrendo no nível dos corpos, não mais somente no céu, não mais
somente na Terra, mas sobre o conjunto da Consciência da Terra e das Consciências que ali são apoiadas e

sustentadas.

***

Existe, então, uma diferença fundamental: é que o Amor, no sentido Vibral, é suficiente em si mesmo.
O que não significa que convém, naquele momento, separar-se de quem quer que seja ou do que quer que

seja.
Mas, toda relação (toda comunicação) torna-se transcendida, não por uma vontade de idealização, não por uma
vontade de bem, mas porque, tão simplesmente, a relação não acontece mais em uma relação de dois objetos

separados, mas Unificados (ou de duas Consciências separadas, mas, sim, Unificadas) pelo princípio da
Comunhão, da Graça, tal como lhes foi dado pela Nova Aliança.

Vocês têm, então, a possibilidade, hoje (bem maior do que desde algum tempo) de perceber a diferença, pela
sua Consciência, do que é o Amor Vibral e do que é o amor pessoal.

Obviamente, a Consciência que se estabelece em meio ao Amor Vibral vai ampliar e transcender suas próprias
relações, vivenciadas em meio ao amor pessoal, não para se libertar (ou se liberar ou romper o que quer que

seja), mas, bem mais, para iluminar a relação, bem além de todo laço, bem além de toda condição.
Ou seja, para permitir, naquele momento, viver, por intermédio do Amor Vibral, a Liberação de todo laço e,

então, aproximar-se da Liberdade, aproximar-se do Desconhecido e viver a Autonomia e a Liberdade.

***

Será que isso significa que não há Autonomia e Liberdade em meio a uma relação pessoal?
Isso está perfeitamente correto.

Porque, se o ser humano for honesto com ele mesmo, independentemente do grau de satisfação de uma



relação, qualquer que seja (ainda uma vez, mesmo a mais harmoniosa, a mais feliz, a mais autêntica, no sentido
da personalidade), ele jamais irá substituir a Comunhão que pode ser vivenciada, de Coração a Coração, além

de todo laço.
Dessa maneira, então, quando CRISTO veio, Ele lhes disse que vinha libertá-los da carne.

Ele ilustrou isso, aliás, sobre a Cruz, através dessas palavras, que Ele dirigiu a MARIA, referindo-se àquele que
era, naquele momento, São João, dizendo a ele e a Ela: « Mãe, eis teu filho. Filho, eis tua mãe ».

O que isso significava?
Seria uma transferência de laço?

Absolutamente não.
Era uma transferência do amor pessoal, em meio ao Amor Vibral, pela vivência do Espírito Santo.

***

A descida do Espírito Santo (ou a polaridade feminina, se pudermos dizê-lo, d’A FONTE, expressa por
diferentes termos, e como Ela se apresenta, sobre a Terra, desde agora uma geração), é o elemento motor, de

alguma forma, que iniciou a Passagem do amor pessoal ao Amor Vibral.
Esta Passagem, hoje, está inteiramente realizada para aqueles que o vivem (está em via de realização para

aqueles que não o vivem ainda).
Porque, lembrem-se: a única maneira de poder conscientizar a diferença entre o amor pessoal e o Amor Vibral

é, evidentemente, viver o Desconhecido, a fim de que isso se torne, para vocês, um campo de experiências
conhecido.

Vocês não podem se tornar Autônomos, vocês não podem se tornar Livres, enquanto o Fogo do Coração,
enquanto o Amor Vibral não estiver instalado.

Não pode existir a verdadeira Autonomia, efetivamente, enquanto existir o menor laço situado no nível da
personalidade.

Isso, naturalmente, presume, não uma separação de quem quer que seja ou do que quer que seja, mas, sim,
uma revolução interior, levando a reconsiderar os relacionamentos e a substituí-los por uma Comunhão.

Esta Comunhão, quer ela seja entre um pai e um filho, entre um indivíduo e outro indivíduo, passa das palavras.
Ela passa dos sentidos.

Ela passa dos comportamentos já que é, justamente, algo que transcende a personalidade, a partir do
momento em que os seres que estão nesta ressonância, vivem, eles mesmos, a sua própria Comunhão Interior
com a sua Liberdade, com a sua Autonomia, permitindo, então, uma troca (que não é mais uma troca, mas uma

identificação) onde o outro se torna, na totalidade, si.
E onde o um se torna o outro, e o outro se torna o um.

***

A partir do momento em que a Vibração do Coração estiver ativada e se instalar em uma forma de
permanência, torna-se cada vez mais difícil, de algum modo, de confundir o amor pessoal e o Amor Vibral.

Como vocês sabem, um é confinamento, outro é Liberação.
Evidentemente, as próprias leis deste mundo (que foram, como vocês sabem, falsificadas) através do eixo

ATRAÇÃO / VISÃO, vieram substituir o Alfa e o Ômega, ou seja, AL / OD (ou o Fogo do Espírito) por um Fogo
da personalidade.

Este Fogo da personalidade inscreve-se em uma noção de ‘limites’.
Esses limites se expressam, tão naturalmente, em meio ao amor pessoal: vocês têm a sua mulher, o seu

marido, o seu filho.
Mas o marido de uma não é o marido da outra, e tudo é recíproco.

Um filho que considera que seus pais são os seus pais, jamais irá chamar um outro casal de « papai » e «
mamãe ».

Esses são, de certo modo, os próprios princípios que associaram o princípio da Ilusão, através dos laços (da
hereditariedade, da carne e do sangue, os laços afetivos), exprimindo-se no nível de memórias de

ressonâncias ditas kármicas ou emocionais ou mentais.
Assim, cada sistema social, cada indivíduo, exprimindo-se e criando leis, através da personalidade, dos

comportamentos (morais ou imorais), vai fundamentar-se nesta noção do amor e da própria falsificação do
amor.

O que não quer dizer, ainda uma vez, que o amor não existe, mas que este amor é condicionante, confinante,
limitante e os impede, por ele mesmo, de viver a Autonomia e a Liberdade.

Compreendam bem o sentido das minhas palavras.
Não é se liberando seja do laço que for (decidindo romper o que quer que seja ou com quem quer que seja)

que vocês irão encontrar o Amor Vibral.
É, sim, Vibrando e passando no Amor Vibral do Abandono e da Renúncia que vocês irão permitir a uma relação



evoluir no sentido de um amor pessoal, de um Amor mais altruísta porque vivenciado, realmente, no Coração (e
na Vibração) e não mais nas concepções da carne, da moral, da sociedade na qual vocês estão ou, ainda, da

adesão a princípios filosóficos, espirituais ou morais.
A experiência da Vibração é aquela que é capaz de fazê-los, não compreender, porque isso estritamente de

nada serviria.
Vocês podem compreender a Unidade enquanto conceito sem, no entanto, vivê-la.

Vocês podem reivindicar a Unidade enquanto conceito sem, no entanto, vivê-la.
Porque a Unidade, como vocês sabem, está além do bem e do mal.

Ela está além do princípio de Atração e de Visão e se situa no eixo retificado AL / OD (ou seja, Alfa e Ômega)
e se inscreve em uma retidão que nada tem a ver e que não é absolutamente dependente de qualquer regra

social, moral, afetiva, hereditária ou kármica.
A Liberdade é a esse preço.

E é com isso que vocês são confrontados, Interiormente: a Passagem da projeção de um amor pessoal à
introjeção de um Amor que é a Verdade Vibral e que é a Luz.

***

Naturalmente, como vocês sabem, todo ser humano que se volta para a espiritualidade reivindica a Luz e
reivindica o amor, como um estado de ser que vai poder se manifestar através do conhecimento exteriorizado.

O Amor não é um conhecimento exterior.
O Amor Vibral é um estado de Ser que se manifesta pela Vibração e pela própria Consciência que vem pôr fim

à Ilusão de todos os apegos, sem qualquer exceção.
Viver a Liberdade e viver a Autonomia, viver o Amor, no sentido Vibral, necessita de não mais estar apegado ao

que quer que seja, de não mais ser identificado ao que quer que seja, nesse corpo.
Isso significa estar, plenamente, nesse corpo a fim de viver a Liberação.

Ou seja, que naquele momento, não pode ali haver qualquer confusão entre o Amor manifestado e Vibrado, no
Coração, e o amor da personalidade.

Porque, em meio ao Coração e à Vibração do Coração, manifesta-se o Amor, no sentido Vibral, que torna livre,
que liberta e que mostra, realmente, o que é um amor limitado (contrariamente ao Amor Ilimitado vivenciado no
Coração) porque o Amor Ilimitado (o Amor Vibral) jamais irá depender de qualquer circunstância deste mundo.
Então, é claro, aqueles que não vivem isso e que não estão inscritos no contexto da Vibração, mais ou menos
permanente, do Coração, vão justificar o amor da personalidade por um lado que todos vocês conhecem, que

se chama « o salvador »: ou seja, aquele que vai querer agir para o bem do outro.
Não há nada pior do que aquele que deseja agir para o bem do outro porque ele se coloca, ele mesmo, sob o

princípio da Dualidade.

***

A Unidade Vibral e o Amor, no nível do Coração, não se importam com esta ‘vontade de bem’, não se importam
com esta ‘luta contra o mal’, porque eles se situam, de maneira definitiva e irremediável, além desta oposição,

além deste antagonismo, além de todo laço e além de todo apego.
Naquele momento (uma vez que o Supramental, como irá explicar-lhes SRI AUROBINDO, penetrou

suficientemente as Coroas Radiantes, o corpo e a Consciência, assim como os corpos sutis), o ser começa a
manifestar a Liberdade e a Autonomia, renunciando, e se Abandonando, e atravessando a Porta Estreita.
Naquele momento, os Quatro Pilares (tais como lhes foram dados: do Coração), tornam-se a evidência da

instalação em meio ao Coração (ver a coluna “protocolos a praticar”) (**).
Não pode existir Amor Vibral sem Humildade.

A Humildade consiste em nada ser, sobre este mundo, para ser tudo, no outro mundo, como exprimiu, à sua
maneira, o Mestre PHILIPPE.

Vocês não podem estar na Unidade e estar na Dualidade.
Vocês não podem ser Transparentes e ser opacos ao Amor de todos os seres humanos da Criação.

Vocês não podem estar na Pobreza (no Caminho da Infância) enquanto vocês reivindicarem algum intelecto,
algum controle ou mestria do seu próprio afetivo, da sua própria vida ou da vida de quem quer que seja.

Na realidade e em última análise, existe uma total oposição e um total antagonismo entre o amor pessoal e o
Amor Vibral.

***

Entretanto, o Amor Vibral deve se confrontar, pela transmutação da Passagem da Porta e da Ressurreição
(pelo princípio da Fusão dos Éteres, vivenciado no nível do corpo), com o amor da personalidade.



E, através desta confrontação (que é mais uma forma de alquimia, uma forma de iluminar, uma forma de
Revelação), vai se viver, pouco a pouco, o que vocês chamam (o que nós nomeamos, com vocês) de

Translação Dimensional ou Ascensão, que nada mais é, em última análise (agora que vocês começam a vivê-
lo), senão a etereação do seu próprio corpo e da sua própria Consciência, assim como do corpo da Terra.
Este mecanismo de etereação do planeta, assim como o seu próprio desaparecimento, enquanto lagarta,

acontecem nesse momento mesmo.
Muitos de vocês vivem as primícias, ou seja, um desaparecimento de toda consciência pessoal (podendo,

aliás, trazer problema), um desaparecimento de todo amor pessoal e de todos os laços, fazendo-os penetrar
no Amor Vibral onde tudo é Liberdade, onde tudo é respeito e restituição da Liberdade de cada um e de cada

ser.

***

Respeitar o outro é deixá-lo Livre.
Respeitar a sociedade é não interferir em uma sociedade dual.

Isso não quer dizer deixar, entre aspas, « apodrecer as coisas » ou, ainda, degradar uma situação, mas é tomar
consciência de que, enquanto vocês agirem em um sistema que é desejado para a Dualidade, vocês não

podem instalar qualquer Unidade.
Viver o Amor Vibral não pode ser compatível com qualquer amor pessoal.
Evidentemente, isso não é algo que convém aceitar, enquanto princípio.

É algo que convém viver e que culmina, necessária e obrigatoriamente, nesta mesma conclusão: eles não
podem coexistir.

Eles podem se confrontar, transmutar-se, sofrer alquimia.
Pode ocorrer um processo de Fusão dos Éteres, no nível da célula, pela descida do Supramental (eu deixarei

SRI AUROBINDO exprimi-lo), mas deve se tornar cada vez mais evidente que vocês não podem ser um e
outro.

Entretanto, mais uma vez, a relação pessoal tornar-se-á transmutada pela relação do Amor Vibral, que não é
mais uma relação nem uma projeção, mas, sim, uma introjeção correspondendo, assim, ao que nós lhes

dizemos quando nós estamos no Interior de vocês.
Quando um Arcanjo ou um Ancião lhes diz que estamos no Interior de vocês, isso não é uma invenção da

imaginação.
Isso não é uma projeção.

Isso não é uma quimera, mas, sim, uma realidade Vibratória.
Ou seja, quando vocês tomarem consciência de que o seu filho, de que o conjunto da sociedade, de que o
conjunto da humanidade (amigo como inimigo, amado como não amado) encontram-se no Interior de vocês,

vocês não poderão, evidentemente, mais entrar em qualquer amor pessoal.
Vocês irão permanecer no Amor Vibral que vai lhes conferir a Alegria, na totalidade.

E esta Alegria irá aumentar, gradualmente e à medida da sua aceitação do que foi denominado este Abandono
à Luz e esta Renúncia.

***

Enquanto vocês quiserem expressar ou manifestar o amor, isso será apenas o reflexo da personalidade.
Se o amor escapar de vocês, naquele momento, isso não é mais uma projeção, mas, sim, uma introjeção.

Vocês Irradiam.
Vocês difundem.

Mas, esta Irradiação e esta difusão, vocês tomam consciência de que não são voltadas para outra coisa senão
para vocês mesmos, mesmo sendo o objeto de uma Comunhão entre duas pessoas.

Na realidade, amar o outro é amar-se a si mesmo.
Mas, amar-se a si mesmo, não é um amor no sentido pessoal.

É um estado de Vibração que confere a Alegria, a Liberdade, a Autonomia total.
É somente naquele momento que vocês poderão decidir, conscientemente, estabelecer-se, de maneira

constante e cada vez mais importante, neste Amor Vibral.
Dessa maneira, portanto, o Amor Vibral vai obrigá-los, de algum modo, a desprender-se de todos os conceitos

errôneos de todas as transposições do amor, em relação com as mágoas ou com os contentamentos que
vocês podem experimentar, em relação a um ser humano, a um sistema social, a um sistema moral, espiritual

ou religioso.
Vocês irão compreender, como eu disse durante a minha última vida, que não existe, para a Liberdade,

caminho conhecido.
Que, para viver a Liberdade, não é preciso ser dependente de qualquer crença.

Porque, enquanto existir a mínima crença, vocês não são Livres porque a crença (e mesmo no amor,



idealizado, de uma religião ou de um salvador exterior ou de um deus qualquer) apenas reflete a incapacidade
para viver a plenitude e apenas reflete um vazio Interior referente ao objeto desta projeção do amor para o

exterior.
Há apenas muito raros casos onde esta projeção pôde ser vivida com uma tensão para o Abandono, como eu

disse anteriormente.

***

Assim, todos nós somos dependentes de relacionamentos que nós podemos chamar de condicionais, e eles
são condicionados, ainda uma vez, pela educação, pelos laços da carne, do sangue, pela experiência em meio

à personalidade e em meio à alma.
Mas a alma jamais será o Espírito.

Isso, eu expliquei.
O Fogo da alma, sobre este mundo, está exclusivamente voltado para a matéria.

O Fogo da alma não conhece o Espírito, pelo menos enquanto não houver inversão e Reversão do Triângulo
Luciferiano (ou fazendo passar do Fogo da personalidade ao Fogo do Coração), enquanto não houver a

Passagem da Porta Estreita, pela terceira vez, permitindo estabelecer-se no Coração.
Que é, eu os lembro: Liberdade, Autonomia.

Que é o Desconhecido.
Que é, sobretudo, satisfação permanente e perpétua (não dependendo de qualquer relação efêmera),

principalmente, não dependendo de qualquer humor, de qualquer afeto, de qualquer mental, de qualquer
concepção e, sobretudo, de qualquer crença.

O Amor Vibral os torna Livres e vocês se tornam fortes porque, justamente, não dependente de nada do
exterior e, sobretudo, de uma projeção da Consciência no exterior.

O Amor Vibral os torna fortes porque vocês irão considerar (porque vocês vivem isso) que não há diferença e
que não há necessidade de qualquer projeção deste Amor para um exterior que apenas existe na Ilusão da

consciência deste mundo.

***

Realizando o Amor Vibral, vocês se aproximam (como isso foi dito por vários Anciãos e por várias Estrelas) do
que nós denominamos Alegria, do que nós denominamos Samadhi, da Paz Eterna.

Se vocês raciocinarem bem e se vocês compreenderem bem, além do mental, as relações (quaisquer que
sejam, no sentido pessoal) são sempre condicionadas pela sua própria possibilidade de desaparecimento,
quer isso seja uma relação de casal, de pai com filho, em um sistema social, em uma sociedade ou em não

importa o quê.
O que não é o caso desde que vocês passam em meio e ao sentido do Amor Vibral, pela percepção da

Vibração, e pelo estabelecimento da Consciência neste estágio particular da Consciência.
Como vocês sabem, as emoções se manifestam no plexo solar.

Uma perda vai se manifestar na garganta.
O corpo vai ressoar e manifestar o que está em relação com o sofrimento, vivenciado no plano da alma e no

plano do que é chamado de psicologia.
Aquele que realiza o Espírito não pode ser afetado, de forma alguma, por um estado emocional, por um estado

mental.
Então, é claro, para alguns, isso vai se estabelecer progressivamente e, para outros, isso vai ocorrer de um

único golpe, porque cada um é diferente no seu processo de integração do Amor Vibral, permitindo-lhe passar
de um ao outro e se estabelecer, finalmente, na Vibração do Coração, ou seja, na Unidade e no Si.

A experiência que vocês estão prestes a fazer, individual e coletivamente, leva-os a reencontrar o Amor, não
mais como um Fogo pessoal, mas, sim, como o Fogo da Luz, vindo assumir o seu lugar e os devolvendo ao

seu próprio lugar.

***

Existe uma diferença essencial, mesmo no nível das percepções ditas espirituais.
Eu os remeto, para isso, ao que disse NO EYES, sobre o 3º Olho, sobre a visão do 3º Olho e a Visão do

Coração (***).
Podemos, também, falar, novamente, de diferenças no nível dos sentidos.

Efetivamente, no sentido do astral (ou seja, da personalidade), a visão espiritual do 3º Olho remete-os a
mundos extremamente coloridos (extremamente físicos, de algum modo), mesmo estando situados no plano

astral.



Ao passo que assim que vocês penetram a Fusão dos Éteres, do seu próprio Éter, assim que vocês passam
as Portas do Coração e que vocês se estabelecem, de maneira quase permanente, na Consciência Vibral e no

Amor Vibral, existe apenas uma Consciência que não está mais limitada, nem por esse corpo, nem por
qualquer corpo.

Vocês estão, naquele momento, na Luz Branca, e o que vocês veem, pelos seus olhos (como quando vocês
viajam no Estado de Ser), é apenas a Luz Branca.

Esta Luz Branca não é uniforme, mas, no entanto (e isso é dificilmente exprimível pelas palavras), quando
vocês penetram esses mundos, vocês sabem que vocês penetram as Moradas da Eternidade, porque há

numerosas Moradas, mas todas essas Moradas, presentes em meio à Luz Unificada, não possuem coloração
no sentido em que vocês o entendem.

O som do astral não é o Som, tampouco, nem a Música das esferas.
A Música das esferas, que acompanha o Samadhi, nada tem a ver com a música do astral associada ao 3º

Olho.

***

Tudo isso, é claro, não me cabe desenvolvê-lo.
Cabe-me, por outro lado, dizer-lhes que lhes é, hoje, fácil (e lhes será cada vez mais fácil) de distinguir, pela

experiência, o que é o amor pessoal do que é o Amor Vibral.
Esta confrontação, esta Fusão dos Éteres (que vocês têm a oportunidade de viver antes do momento coletivo

da humanidade), leva-os a posicionar-se, e, evidentemente, não pode ali haver dúvida quanto ao
posicionamento.

Somente o mental vai tentar interferir para dizer-lhes que isso não é verdadeiro, para dizer-lhes que, se vocês
se estabelecerem nesta Luz Vibral e neste Amor, vocês irão perder todos os amores que constituem as suas

relações, os seus afetos e os seus laços.
Não.

Eles vão, simplesmente, se transformar por uma maior Liberdade, por uma maior Clareza e pela capacidade,
também, pelo que vocês se tornaram, para transformar o seu ambiente, sem nada desejar, sem nada pedir,

mas, simplesmente, pelo que nós chamamos de sua Presença.
O Amor Vibral é transformador, por si mesmo, mesmo em meio às relações limitadas da personalidade.

É o próprio princípio da Inteligência da Luz que é Graça e que não tem o que fazer da sua intervenção, em
meio à personalidade.

Hoje é preciso colocar-se a questão: « o que é que vocês querem ser? » e « o que é que vocês querem fazer?
».

« Será que vocês querem buscar uma luz no exterior, ou através de um conhecimento, ou será que vocês
querem se estabelecer na Luz Vibral que é Unidade, Simplicidade? ».

***

A Porta posterior do Coração, denominada KI-RIS-TI, deu-lhes, para muitos, os meios de estabelecer-se (de
maneira muito mais direta) no Coração, incitando-os, de alguma forma, pela Espada de MIGUEL ou pela

Espada de METATRON (como eles mesmos dizem), a estabelecer-se, ainda mais, no Coração, e a se afastar
de tudo o que é limitante, de tudo o que é condicionante, não por qualquer ação da vontade própria que é a sua,

mas, bem mais, pela ação direta da Luz.
Ela própria, levando-os (pela Irradiação e pela Fusão dos seus próprios Éteres) a recolocarem-se,

permanentemente, sem o desejar, segundo o princípio da Graça, da Abundância, da Serenidade, da Paz e da
segurança (não aquela ilusória, ligada a uma condição material ou afetiva, mas, bem mais, ligada ao seu próprio

Estado de Ser), porque é em meio a este Estado de Ser que não pode existir a menor falta.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês e para levar à sua reflexão e à sua Consciência, não tanto
para fazê-los interrogar ou compreender, mas, mais, para verem o que vocês estão prestes a viver ou a não

viver.
Muito queridos Irmãos e Irmãs, na humanidade encarnada, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua

escuta atenta.
Eu os convidaria a reler essas palavras, além da própria Vibração da minha Presença, a fim de situá-los, não

intelectualmente, mas, bem mais, pela sua própria Vibração.
Lembrem-se de que o Amor Vibral é evidência, de que o Amor Vibral é Luz, de que o Amor Vibral não é o amor

pessoal, mas que vem transcendê-lo, transformá-lo, liberá-lo e torná-lo autônomo.
Eu lhes digo até dentro de alguns minutos.



No Amor.

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

(*) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-corpo-de.html

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

(***) – Mensagens de NO EYES
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/no-eyes.html

***

Mensagem no Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1295

03 de dezembro de 2011
(Publicado em 04 de dezembro de 2011)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1295
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.

Eu transmito toda minha Graça e todo o meu Amor a vocês.

Nós iremos, se vocês bem o quiserem (e para prosseguir a lógica do conjunto das minhas intervenções, desde
a Autonomia e a Liberdade, a Liberdade, a falsificação do eixo ATRAÇÃO / VISÃO e os elementos que eu dei

mais recentemente), nós iremos, hoje, deixá-los exprimirem-se.
 O que vocês exprimirem como questionamentos (com relação à Liberdade, à Autonomia, à Verdade, ao Amor,
à Vida, à Consciência), eu ali responderei, exclusivamente, hoje, sob o ângulo do Estado de Ser e da Unidade.

Eu lhes peço, então, com insistência, para ir além das ideias e além dos conceitos, para penetrar a própria
Essência da Vibração do que eu vou emitir como resposta, chamando-os, não a uma ativação do seu mental,

mesmo se isso possa levar à reflexão, mas, sim, deixar-se penetrar pela própria Essência do que eu vou dizer.
Isso não é um exercício de estilo, mas, sim, um meio que, eu o espero, irá permitir-lhes ir ainda mais

intensamente para a Unidade e para o Estado de Ser.

***

Eu chamaria sua Atenção e sua Consciência sobre a resposta que pode dar o Estado de Ser, mais do que a
personalidade (referindo-os, e a esta Dimensão), e mais do que a resposta a mais completa e a mais ampla

com relação, se o podemos dizer, aos mecanismos que estão operando nos mundos Unificados.
Eu os lembro de que esses princípios e esses mecanismos, longe de ser confinantes e condicionantes, são

contrastantes.
E de que (por outro lado, é claro, vocês o vivem) existem, realmente, dois mundos: dois mundos cujas leis são
profundamente diferentes (se tanto é que podemos falar de leis), cujas características e manifestações são, eu

diria, totalmente opostas, ou até mesmo contraditórias.
Pelas experiências que vocês realizam, em sua própria Consciência, vocês começam a apreender-se, de
algum modo, da oposição que pode existir entre o estado de Unidade e o estado dual da personalidade.

A experiência da Consciência, em sua limitação e sua projeção, não pode ser nem sobreposta nem
transponível ao que é vivenciado na Consciência que acedeu à Unidade, ao Si e ao Ilimitado.

***

Nós empregamos várias expressões: Si, Eu, fragmentado e Ilimitado, para tentar aproximá-los, não por um
ponto, mas mais por uma Porta de saída denominada Desdobramento da Luz (e, portanto, Porta de Luz),
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permitindo-lhes viver a própria experiência da Unidade, a fim, de certa forma, de fazê-los provar, pela sua
Atenção e sua Intenção, o que é a Consciência não ordinária.

Esta Consciência denominada Turiya, que está muito além da consciência de sonho, muito além da
consciência da ausência, ou, ainda, da consciência de sono, e que conduz, de qualquer maneira, ao que eu

denominaria, do seu ponto de vista, a uma Supra Consciência, nomeada pelo bem amado João, o Supramental.
Ou seja, a alguma coisa que não tem o que fazer, afinal, da atividade mental, que não tem o fazer de tudo o que
existe em meio ao corpo de desejo e que representa, de algum modo, uma revolução total, uma mudança de

paradigma, fazendo-os passar de um mundo onde existem leis, organizações, hierarquizações, valorizações, a
um mundo onde a Liberdade é total, para a Consciência como para o conjunto dos constituintes.

***

A Autonomia e a Liberdade não podem ser apreendidas de outra forma senão vivendo-as em meio à Unidade.
Naturalmente, em meio à personalidade, podem existir princípios de autonomia e de liberdade, mas

reivindicando, ou buscando, sempre, em relação ao mesmo mundo.
Hoje, vocês são cada vez mais numerosos a dar-se conta, pela própria experiência, de que há dois

mecanismos que estão operando, dois mundos que não podem ser descritos do mesmo modo, que não
podem ser apreendidos da mesma maneira, porque tudo, efetivamente, os opõe, sem, no entanto, que eles

sejam confrontáveis ou oponíveis nesta Dimensão (aí onde vocês estão).
O conjunto dos mecanismos que nós lhes trouxemos, Anciãos como Estrelas ou Arcanjos, exprime-se e irá se
exprimir sempre (e cada vez mais), segundo um ponto de vista que será aquele do Estado de Ser, não como

um princípio confrontante ou opositor (mesmo se é oponível), mas, sim, real e concretamente, como um
estado não ordinário da Consciência.

Esta famosa Supra Consciência ou este famoso Supramental ou, se vocês preferirem, para a consciência
ordinária, o que eu chamaria de Supra Consciência.

Então, nós iremos praticar isso, juntos e eu os convido, portanto, a me fazer perguntas concernentes a esses
princípios de Autonomia, de Liberdade, de Verdade, de Amor, de Vibração, de Consciência e de Vida, a fim de

penetrarmos mais adiante, juntos, bem além das minhas palavras, pela Comunhão, a vivência e a experiência
da Consciência não ordinária.

Nós podemos, agora, partilhar e Comungar.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre a Reversão da Consciência?

Querida Irmã, o princípio da Reversão recorre à noção, então, de basculamento, de orientação e de mudança
de ponto de vista.

A palavra Reversão recorre, de algum modo, a uma mudança de eixo, a uma mudança de ponto de vista e,
sobretudo, ao que eu nomeei a Passagem de um estado deprojeção a um estado de introjeção.  

Ou seja, o momento em que a Consciência não tem mais necessidade de se voltar, em Atenção e em
Intenção, para o corpo de desejo, qualquer que seja esse desejo, e se volta, como se diz do seu ponto de

vista, para o interior do Coração, do peito, então, em um espaço particular, em um estado particular, levando a
viver esse Basculamento e essa Reversão.

O que está dentro, torna-se fora.
E o que está fora, torna-se dentro.

O que está em cima, torna-se embaixo.
E o que está embaixo, tornar-se em cima.

O que está à esquerda, torna-se o que está à direita.
E o que está à direita, torna-se o que está à esquerda.

É a primeira Reversão.
Há, então, um mecanismo de inversão, se o podemos dizer, ou mais de re-inversão, levando-os a definir uma

retidão.
Esta retidão, a um dado momento, não é mais definida por qualquer apreciação de um dentro e de um fora, de

uma esquerda e de uma direita, de um em cima e de um embaixo.
Neste momento, essa Reversão que vive a Consciência, traduz-se pela penetração em outros referenciais,

onde tudo o que era sistema de organização espacial, temporal, de referências, de alguma forma, não é mais
possível.

As referências definidas pelos sentidos ou pelo pensamento não podem mais existir nos mundos Unitários.
Dessa maneira, então, a própria Consciência descobre-se como revertida, desorganizada, basculada.

É o espaço e a Vibração, por assim dizer, onde a Consciência perde todas as referências identificáveis, neste
mundo em que vocês estão.

Essa Reversão da Consciência leva-os a viver o outro mundo.



Eu dizia, durante a minha vida, a outra margem.
Toda a problemática (dando que não existe ponto e comunicação entre esses dois mundos, exceto através do

que vocês vivem, hoje, no desdobramento da Luz), vocês irão se aperceber por vocês mesmos, é
extremamente difícil de descrever, com um mental ou com emoções: o que corresponde à vivência da

Consciência, uma vez que ela está Revertida, já que o conjunto das referências, definido como essencial, em
seu mundo (como a identificação a um corpo, a uma pessoa, a um espaço, a referências tridimensionais de

localização) desaparecem, inteiramente, assim que vocês passam do outro lado.
O outro lado não é aqui.

O outro lado (ou seja, invisível, da morte) é bem o lado que está muito além de um outro lado, ou seja, que não
pode ser apreendido por qualquer lei, por qualquer organização, por qualquer hierarquização, por qualquer

mental e qualquer sentido.
A própria Consciência se descobre, então, como infinita, não podendo mais se colocar ou se atribuir a um
lugar, a uma função ou uma identidade, enquanto estando (como nós mesmos, daqui onde nós estamos)

conscientes de uma identidade, mas sem estar submisso, de alguma forma, a esta identidade.
Essa Reversão se acompanha de um desaparecimento do sentimento (porque isso é um) de separação.

O mental, a conceituação, o próprio princípio de separação, ligado ao mental, não pode mais existir.
Vocês descobrem, naquele momento, durante a Reversão, que a Consciência vive um estado onde ela não

pertence mais a um corpo, onde ela não pode mais ser identificada a um corpo e, ainda menos, a este mundo,
já que a Consciência se descobre pertencer a todos os mundos e que ela própria é a Essência dos mundos.

Trata-se então, efetivamente, de um mecanismo de Reversão total.
Esse mecanismo de Reversão não está inscrito, unicamente, nos limites que eu dei: alto, baixo, esquerda,
direita, interior, exterior, mas se inscreve mesmo além desse contexto, nessa palavra que nós podemos

empregar que é a Passagem do limitado ao Ilimitado.
Esse mecanismo de Basculamento (porque é um) é reparável, ao nível mesmo desse corpo (e, em particular,

pela ativação das Coroas, dos Pontos, da Vibração do corpo, do Fogo do Coração, do Fogo do corpo),
levando-os a bascular de um corpo e de uma localização, a uma ausência de corpo (em todo caso, tal como é

definido na Dimensão onde vocês estão) e a uma ausência de localização.
Naquele momento, a Consciência está por toda parte, ela não tem necessidade de se projetar, ela está bem

introjetada, e é desta introjeção que aparece, então, a Unidade, a Luz, no sentido Vibral.
É por esse mecanismo de aprendizagem dos diferentes basculamentos e reversões sucessivas, que a

Consciência se descobre e vive ilimitada e sem qualquer apego, sem qualquer limitação ao que quer que seja
e, sobretudo, no que eu nomeei uma Autonomia e uma Liberdade totais (onde não existe qualquer

contingência, qualquer contexto, qualquer princípio organizador), já que a Essência da própria Consciência é
Liberdade infinita.

A Reversão, as Reversões são os elementos que permitem fazer a experiência independente de um sujeito,
porque vocês tomam consciência, se o podemos dizer, de que vocês são a totalidade das experiências (que

não estão inscritas em um desenrolar linear ou em uma localização linear), mas escapando, justamente, à
tridimensionalidade.

A passagem de um ao outro, essa famosa Reversão, é comparável ao que poderíamos chamar de “tempo
zero”.

O tempo zero é o momento em que a Consciência está totalmente alinhada, centrada no instante presente, no
que o Arcanjo ANAEL denominou HIC e NUNC, ou seja, AQUI e AGORA, que os faz perceber que AQUI e

AGORA não está nesse Ponto específico (que vocês vivem) de Reversão, mas se instala em todos os Pontos,
em todos os infinitos.

Este tempo zero é o instante em que o desejo (todo desejo) desaparece e se aniquila, de alguma forma, por
completo.

É o instante em que, efetivamente, o mental não pode mais se manifestar, é o momento em que nenhuma
emoção vem perturbar a própria Consciência.

A problemática essencial do mundo onde vocês estão, como vocês sabem, é estar cortado ou separado,
justamente, deste próprio estado da Consciência que é, no entanto, sua natureza.

Sendo sua natureza, a Consciência ou o Espírito não pode ser limitado por uma experiência, qualquer que seja,
já que ela é a própria experiência.

Não uma experiência limitada, mas uma experiência ilimitada e, então, uma experiência ilimitável onde mais
nada de reparável, no sentido desta Dimensão onde vocês estão, pode ser mostrado nem demonstrado.
Existe, portanto, um mecanismo de tempo zero onde o conjunto dos contextos normativos da vida em 3ª

Dimensão estilhaça-se, onde não há mais subordinação a um corpo de desejo (qualquer que seja, físico ou
sutil), onde não pode mais ali haver qualquer absorção de um elemento vindo deste mundo.

Esse processo, vivenciado antes deste período atual de trinta anos que vocês vivem, era, muitas vezes, um
processo que eu qualificaria, pela personalidade, de intrusivo, de perturbante.

E esse momento específico, reparável entre todos, para nós que o tínhamos vivenciado (e eu já me exprimi
sobre isso, referindo a mim, durante minha última vida), traduz, muito precisamente, uma referência.

E esse momento (esta experiência de Basculamento, de Reversão) foi denominado Despertar.
O Despertar, de algum modo, os extrai de sua Dimensão e os faz descobrir a própria Essência do que vocês
são, independentemente de toda lei, independentemente de toda ação / reação, independentemente de todo

desejo e de todo mental.
A Consciência descobre-se, então, perfeita, Una, indivisível e Eterna.



No tempo particular desta Terra, esta experiência não é, muitas vezes, brutal, mas progressiva, porque a
finalidade comum que pode ser definida (que é o acesso à Realização do Si), hoje, encontra-se modificada,
por assim dizer, pelo fato de que esse processo não se refere a uma Consciência entre outras Consciências

(do seu ponto de vista), mas, sim, à totalidade das Consciências que vivem como separadas ou divididas sobre
este mundo.

A Reversão é, portanto, uma mudança de estado.
É, também, uma mudança, se podemos empregar essa palavra, uma mudança de movimento, uma mudança

de tempo (falando, assim, do seu ponto de vista).
Mas o tempo, o movimento, o estado e o que é vivenciado, não pode mais ser referência em relação ao
contexto normativo da sua Dimensão e, então, não pode mais ser expresso, porque, desde que ele é
expresso, ele os faz sair da introjeção, para fazê-los retornar na projeção (já que a comunicação é uma

projeção oriunda da separação e oriunda do confinamento).
A Reversão (Passagem por esse tempo zero) dá-lhes as referências que permitem, somente à Consciência,

apreender-se do que se vive nas duas experiências, poderíamos dizer, da limitação e do Ilimitado.
Essas Reversões não são realizadas enquanto o corpo de desejo, sob uma forma ou outra, persiste e

permanece, o que é o caso para todos vocês aqui que estão ainda encarnados.
Chegará um momento, denominado coletivo, em que a qualidade da Luz irá se tornar evidência para o conjunto
das Consciências separadas, dando acesso a um tempo específico que, aí, será o tempo zero da Ascensão

da Terra, que vocês nomearam, também, Estase.
É o momento em que há um Basculamento e uma Reversão, não somente da Consciência humana, mas do

conjunto das Consciências separadas deste mundo, sobre este mundo.
Já que a própria Terra irá viver, naquele momento, um Basculamento físico, em ressonância com uma

expansão, e concomitante com uma expansão física e Vibral, traduzindo-se por uma modificação considerável,
se o podemos empregar esse termo, do contexto de limite da Terra.

Não existe qualquer Consciência que possa extrair-se desse tempo zero, mesmo se, é claro, o futuro da
Consciência dos indivíduos for profundamente diferente já que alguns indivíduos, em Consciência, irão se

tornar pessoas, de novo, e outros não irão conhecer mais a noção de pessoa, para viver realmente o Estado de
Ser, na totalidade (mecanismo nomeado Comunhão e, sobretudo, Fusão e Dissolução).

As Reversões, individuais e sucessivas, que vocês vivem são uma preparação e uma antecipação do momento
coletivo da Terra, do tempo zero.

Isso foi ilustrado pela Passagem ao nível do seu corpo (que não é vocês, mas que é o Templo onde se realiza
esta Transmutação, essa Reversão), que é a Passagem da Porta Estreita, nomeada Crucificação e

Ressurreição, além de toda conotação religiosa, obviamente.
É também, nesse nível, que se situa a Renúncia.

A Renúncia sendo apenas a compreensão do lado ilusório e confinante de todo desejo, correspondendo, na
realidade e na verdade, a uma simples projeção ou exteriorização da Consciência, fora da Verdade, pondo fim,
assim, à Ilusão, aoSamsara, à reencarnação, às ideias e aos pensamentos, até mesmo, quaisquer que sejam.

Eis o que podemos apreender da Reversão.

***

Pergunta: onde se situam as estruturas Metatrônicas, no processo de Reversão?

Os códigos Vibratórios, denominados Metatrônicos, são a restituição das cinco frequências primordiais que
foram retiradas, pela encarnação limitada da Consciência.

Eles se localizam, então, no Templo.
Isso foi objeto de várias comunicações, desde o impulso Metatrônico posterior tendo aberto a Porta ao

CRISTO e à Liberdade (ndr: ver, na coluna “protocolos a praticar”, a Porta KI-RIS-TI das costas) (*).
Esta Liberdade é ilustrada pela Passagem da lagarta à borboleta: lagarta tornando-se um corpo permitindo

realizar a alquimia da crisálida e da borboleta.
Isso está ligado à abertura das estruturas isolantes do ser humano, que uma das últimas em questão é o que é

chamado de envelope do Coração.
Envelope do Coração que, pela sua própria anatomia, vinha limitar e confinar o Coração.

O Coração Liberado está diretamente conectado ao impulso Metatrônico que é, eu os lembro, simplesmente A
FONTE, multiplicada, já que cada um é FONTE.

METATRON está, do mesmo modo, em cada um (em cada Consciência, além deste mundo).
Agora, há mais coisa atrás desta questão, já que o conjunto das estruturas Metatrônicas lhes foi localizado,

neste espaço-tempo onde vocês estão, desse corpo, há muito tempo (ndr: intervenção de METATRON de 15
de agosto de 2009) (**).

Esta representação das estruturas Metatrônicas, tal como eu poderia exprimi-la, pelas minhas palavras e pela
Vibração, apenas pode ser vivenciado do interior.

Vocês sabem, existem Dimensões sem qualquer antropomorfismo, mas a característica de todas as
Dimensões não separadas é, justamente, não estar separadas, ou seja, estar em Comunhão permanente.



Levando a dizer que A FONTE, presente em um ponto, está presente, integralmente, em cada ponto: que esse
ponto seja um átomo, um planeta, um sol ou uma consciência dita humana ou Arcangélica.

Deste modo, então, as estruturas ditas Metatrônicas mantêm a Liberdade, mas não há diferença entre uma
estrutura Metatrônica, uma estrutura atômica, uma estrutura de Luz, já que o conjunto da Consciência
representa, se o podemos dizer, a totalidade do criado, a totalidade dos potenciais, em seu Ilimitado.

Assim, portanto, eu poderia dar-lhes uma representação: o Anjo METATRON é um Tubo de Luz.
Mas quando vocês representam um tubo de Luz, do lado onde vocês estão, vocês têm apenas uma pálida

imagem: uma representação, portanto, mas esta representação, esta imagem, esta ideação, não corresponde à
Vibração, mas somente à imagem.

Ora, a imagem, como foi dito há alguns meses, estará sempre submissa a um princípio de falsificação, porque
a imagem é apenas uma representação ligada à própria projeção da Consciência.

Nos mundos Unificados, não há necessidade de imagem já que não há representação projetada.
 Vocês são a própria Essência da Vibração: assim como não há questão já que tudo é resposta.

A Consciência segue o que eu chamaria de linha de menor resistência, que subtende e que é subtendido pela
Atenção e pela Intenção.

Dessa maneira, então, na Unidade, voltar a Consciência, polarizá-la, de qualquer forma, para METATRON,
realiza, instantaneamente, a qualidade Vibratória de METATRON.

Vocês experimentam então, diretamente, METATRON, porque vocês o são, na Verdade.
Coisa que é totalmente impossível deste lado do mundo, onde vocês estão, e mesmo do outro lado deste

mundo.
Há apenas no outro mundo que vocês têm a capacidade para viver isso, sem vocês representá-lo.

Enquanto existe uma representação, inscrita em uma forma, há limitação.
O próprio princípio do confinamento resulta da imagem, da visão, da representação que criou a Atração e,

portanto, a densidade e, portanto, o desejo.
Porque a representação, a forma, a própria identidade, não lhes é acessível.

O cérebro vai, então, construir uma representação, uma imagem e, então, uma projeção.
Esse mecanismo é totalmente ausente no outro mundo.

Ele não precisa existir já que o conjunto do ser e da Consciência é, de maneira imediata, a totalidade dos
possíveis.

A ausência de separação não é uma palavra em vão, ela é uma realidade que experimenta, a cada instante e a
cada espaço, a Consciência.

Esse princípio explica, de alguma forma, a Eternidade e o Eternizar do Ilimitado, por oposição e contradição
com o limitado deste mundo, onde vocês estão confinados porque separados.

A Autonomia e a Liberdade de que falo é, justamente, experimentar o outro mundo.
Não pode existir lei que se sobreponha já que a lei da ação / reação vai criar, de algum modo, se o podemos

dizer, ou de-criar, a lei da Graça.
E criar um confinamento onde tudo vai ser submisso a esse princípio de ação / reação e de Dualidade que

vocês conhecem perfeitamente, enquanto antagonismo ou complementariedade (e grande princípio imutável)
do Bem e do Mal.

A Luz não conhece nem Bem nem Mal: ela É.
O Bem e o Mal são um julgamento de valor inscrito na separação deste mundo onde vocês estão, que não

pode existir, de forma alguma, nos mundos não separados.
Os estratos presentes como densidades (Dimensionais, temporais ou espaciais) diferentes, são apenas uma

visão, mas esses estratos Dimensionais (de densidade espacial ou temporal diferente) não são nem
separados nem compartimentados.

Eles estão, de algum modo, interpenetrados, na totalidade.
A Consciência o vive quando ela está neste outro mundo.

Vocês não podem (mesmo deste lado onde vocês estão, nesse mundo, encarnados) ter qualquer
representação nem imagem, porque a imagem se inscreve em uma memória.

Uma imagem irá se inscrever, sempre, no conhecido.
Mesmo na concepção de uma imagem, através da arte, trata-se, em última análise, de uma representação.
E uma representação jamais pode ser conhecida nem vivenciada, ela será sempre projetada e será, então,

muito exatamente, o inverso da introjeção.
Assim, portanto, não podemos ir mais longe, em qualquer projeção, já que uma descrição recorre, por si

mesma, a um princípio de separação, ou da imagem, ou dos sentidos, ou de ideias.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs na humanidade, além da Vibração, eu os empenho a ler e reler, de Coração aberto, as palavras
que eu empreguei, porque essas palavras são a tradução de uma representação, mas que os afasta do sentido

comum ou do sentido usual, para levá-los, de alguma forma, eu diria, à Essência, que os faz sair, justamente,
de toda possibilidade de dar um significado ou uma interpretação.

Eu sairei, agora, dessas palavras e eu lhes proponho, por minha vez, viver um espaço de Comunhão, já que as
Portas, estando em fase de abertura, há cada vez menos dificuldade (do seu ponto de vista) para viver a

Unificação da Consciência UNA.
Eu agradeço pela sua Atenção, eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu lhes digo até uma próxima vez e (como diria UM AMIGO, à minha maneira) do Coração do UM ao Coração
do Outro, como do Coração de cada Outro ao Coração de cada UM, vivamos o Si.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_FRERE_...

~ A RESPONSABILIDADE ~

 Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes, eu peço para aceitarem as homenagens e as Bênçãos.

O contexto da minha intervenção inscreve-se como uma lógica em relação a muitos elementos que eu lhes
comuniquei no ano passado, referentes a duas palavras (ou a duas expressões, mais exatamente): Liberdade

/Autonomia, a outra ATRAÇÃO/ VISÃO, levando a um terceiro termo (ou a uma terceira expressão) que é:
a Responsabilidade.

***

Hoje, muitos de vocês (que estão encarnados) vivem (de maneira mais ou menos pronunciada) transformações
importantes.

Seja qual for a expressão dessas transformações, elas são, como vocês certamente sabem disso, a
expressão do Apelo da Luz a uma revolução (Revolução Interior, é claro, e não exterior).

O Apelo a esta Revolução assume diversas formas e diversas manifestações: quer seja o Fogo, quer seja a
percepção de Vibrações, quer seja um sentimento (uma intuição), quer sejam simples sonhos, quer seja um

Impulso para mudança (decidido pela alma ou pelo Espírito).
Todos, em um nível ou outro, têm que viver alguma coisa.

Este algo a ser vivido (e que decorre diretamente da sua Liberdade) deve permitir inscrever o que vocês são
em uma realidade (e eu não falo de real) diferente.

Esta realidade diferente (futura ou potencial ou atualizada) é comumente chamada de mudança de paradigma.

***

Os diferentes Apelos da Luz (ou as diferentes injunções da Consciência) têm resultados extremamente
variados para cada ser humano consciente sobre esta Terra.

O conjunto dessas manifestações é, exatamente, o que SRI AUROBINDO chamou de Choque da
Humanidade.

Em meio a qualquer mudança relacionada com este mundo, sempre existe uma série de etapas.
Essas etapas raramente podem ser trocadas.

A sua duração é diferente conforme cada entidade, conforme cada vivência, conforme cada experiência e, eu
diria, em última análise, conforme cada estado Vibratório.

O estado de um não é o estado de outro.

IRMÃO K - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions
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Em todo caso, deste lado onde vocês estão.
Sejam quais forem o seu estado e a sua etapa (negação, negociação, raiva, aceitação ou outra), cada mudança
de paradigma, além da Liberdade e da Autonomia, chama-os a uma forma de responsabilidade, pois, em última

análise, vocês são estritamente responsáveis pela sua escolha.
Essa escolha, como vocês sabem, não é mental nem afetiva, mas puramente Vibratória.

***

O Apelo da Luz, hoje, na sua última acepção (ou seja, o Manto Azul da Graça), é um Apelo à responsabilidade,
fazendo ultrapassarem o conjunto das suas encarnações, o conjunto das suas suposições, o conjunto das suas

vivências, levando-os e os transportando, em um primeiro momento, para uma Consciência mais ampla (ou
estendida) da realidade.

Uma extensão podendo, em certos casos, levá-los a transcender as noções de realidades para penetrar no
Real que está além de qualquer ação/reação e de quaisquer causas e de quaisquer consequências.

A palavra que foi empregada por UM AMIGO é o Absoluto, do qual ele lhes disse que vocês não podem ter
uma definição (ainda menos uma compreensão) e que vocês podem, talvez, apreender o sentido e a Verdade.

Isso é o mesmo para a Responsabilidade.

***

Sobre este mundo, como em qualquer criação (mesmo dita Unificada), como em todas as Dimensões, existe
um princípio inalienável, invariável, impermanente e permanente (quando se trata de mundos instalados em uma

duração linear) que é a Responsabilidade.
Esta Responsabilidade é ilustrada por esta frase: “vocês são responsáveis pela sua criação, seja o que for que

vocês criarem”.
Vocês sabem, neste Plano, quando vocês geram um filho, quando vocês engendram uma profissão (através

dos estudos), ou quando vocês criam uma relação afetiva.
Do mesmo modo, a mudança de paradigma leva-os a uma nova Responsabilidade, subtendendo então um

novo espaço da Criação e, talvez, um novo tempo.
A Responsabilidade, sobre este mundo (onde nós passamos, nós também), é um encargo, um peso, por
vezes um prosperar e, muitas vezes (e na maioria das vezes) todas essas três coisas ao mesmo tempo.

***

A Responsabilidade de que falo se expressa, desta vez, naquilo que vocês vão criar (ou criaram).
Vocês criam, de algum modo, o que vocês Vibram.

Há, nos vários Mundos, o que chamamos de Criadoras (em uma linguagem mais próxima da sua: formas de
Consciência dotadas de Consciência e capazes de criar a Consciência).

Há, também, uma Responsabilidade dessas formas de Consciências, que engendram outras Consciências, de
conscientizar que cada Consciência deve estar conectada (“conectada” é aceito, aqui, no seu sentido mais

absoluto que nada tem a ver com o conceito de ligação, mas, sim, de aliançar-se).
A conexão confere a Liberdade.

Qual é esta famosa Liberdade?
Aquela de não perder, justamente, o fio da conexão.

O que é, exatamente, o oposto do mundo em que vocês ainda estão encarnados,
já que este mundo (como vocês sabem) foi alterado pelo eixo ATRAÇÃO/ VISÃO
(pelos sentidos), a fim de criar um esquecimento (um esquecimento da causa, um

esquecimento da Verdade) e, portanto, uma falsificação que foi chamada de
Ilusão ou de Maya.

***

Tornar-se Responsável é restabelecer a conexão.
É restabelecer a Liberdade, não enquanto conceito, projeção, mas na realidade vivenciada.

Esta Responsabilidade é expressa pela abertura de novas áreas de percepções e de apercepções da
Consciência, em ressonância direta com a conexão, com a identificação com o Absoluto.

Cada Consciência é Livre e Autônoma.
Ela é, portanto, Responsável pela sua própria Criação, pela sua pró-criação, pela sua recriação e sua incriação.

Segundo este Absoluto, a Responsabilidade não é um peso, mas é uma leveza, já que ela os desincrusta,
literalmente, da Ilusão.

Ela descristaliza o mundo (suas crenças) para fazê-los viver, justamente, o que está além da limitação.
Ser Responsável é então uma Liberação.
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Ser Responsável recorre a virtudes que eu nomearia cardeais.
Virtudes cardeais que recorrem a elementos que estão bem além do que é nomeado discernimento ou intuição

e que poderiam ser denominados pelo nome das Estrelas: CLAREZA, PRECISÃO, KI-RIS-TI, VISÃO.
A Visão da qual eu expresso a Responsabilidade (e que se expressa em meio à Responsabilidade) não é nem
a visão dos olhos (alterada), nem a Visão Etérea (em via de instalação), nem a Visão do Coração, ainda menos

uma visão Interior ou exterior.
É uma Visão direta da Consciência.

KI-RIS-TI é a realização do estado de Cristo, ou seja, do CRISTO Solar ou do Logos Solar.
CLAREZA e PRECISÃO são a transcendência do Bem e do Mal tal como isso é concebido (aceito ou não),

vivenciado, em todo caso, sobre este mundo onde vocês estão encarnados.

***

A Responsabilidade é, portanto, reencontrar a Liberdade, reencontrar a conexão, permitindo desenredar, de
algum modo, o que deve sê-lo, em meio a ambos, ao que é chamado de personalidade, ao que é chamado de

individualidade.
Tornar-se Responsável é então estar consciente da função essencial do Absoluto que é: a criação, a

descriação, a recriação.
Vocês são nomeados, por alguns Intervenientes: Filhos da Lei do UM.

Em oposição, de certa forma, aos Filhos de Belial (ou os Filhos rebeldes) que consideram que a Dualidade é a
única probabilidade e a única possibilidade de vida.

Os Filhos do UM (ou Filhos da Lei do UM) constituem uma conexão e uma Responsabilidade
que apenas pode ser manifestada, aqui com em outros lugares, através da Autonomia e da

Liberdade, ou seja, com o cessar do eixo falsificado ATRAÇÃO / VISÃO do complexo
inferior, como ilustram as Portas ATRAÇÃO e VISÃO situadas na parte inferior do tórax (no

nível do diafragma, o estágio inferior ou denso ou pesado).

***

A Responsabilidade é tornar-se de novo centrado ou voltado em meio, é claro, ao eixo restabelecido chamado
de AL / OD, levando-os a dizer então, enquanto Verdade Absoluta, como CRISTO lhes disse: “eu sou o Alfa e

o Ômega, o início e o fim, sem início e sem fim”, em todo caso, não localizado no tempo e no espaço.
Neste caso, o Alfa e o Ômega não estão separados (nem divididos), mas participam e procedem da mesma

Verdade que é, naturalmente, Absoluta.
Ser Responsável é ser o Alfa e o Ômega.

É retificar o que deve ser retificado.
É estar alinhado e conectado, bem além do Alinhamento corpo / alma / Espírito.

É estar conectado, de novo, com A FONTE, com o Alfa e com o Ômega.
Isso é um elemento de Liberação, de leveza e que confere o estado além da Alegria: a Felicidade, o estado

além dos Samadhi.
É a Consciência além da Consciência.

É a Consciência que, depois de estar estabelecida em meio a Sat Chit Ananda, torna-se a Consciência
Absoluta, além da Consciência, que a tradição (dita oriental) chama de Parâtman, de Parabrahman, e que nós
iremos nomear (pela necessidade de facilitar ao nosso público, aqui, e especialmente o ocidental) a Realização

Crística.
Esta Realização não deve recorrer, em vocês, a um conceito de dinâmica partindo de um ponto A e indo para
um ponto Ômega, já que este eixo Alfa / Ômega não é um eixo linear, mas um eixo elipsoidal, passando de

novo pelo mesmo ponto.
Assim é a Consciência: sempre a mesma e jamais a mesma.

Isso não é um antagonismo, mas, sim, da ordem da Verdade Absoluta, em ressonância direta com a

http://api.ning.com/files/p1hCpNEYWCLTsR22f8INF-IT4BLBbVYPhJX9zvQDCsUZDv6LLdh0b595NRFmn2xA-N71iMvQ8G4xWMbIees-XJyT5RMyTtWw/00012Estrelas.JPG
http://api.ning.com/files/p1hCpNEYWCIQLJQTyQNbsjQqvNItyZDzNpOqo7WmcNDuWZ0apYrytJGQG7a1ziGN6oZNUBuI1OhywYLe6HF4RsxTLGaKO0do/000bibli_378Portasdopeito.jpg


Responsabilidade.

***

Aí onde eu quero chegar é que ser Responsável vai conferir, ao que vocês são, a capacidade para deixar-se
penetrar pela Unidade, para deixar-se morrer para a Dualidade e se instalar em meio ao novo paradigma que é,

ainda uma vez, a sua capacidade para a Criação e, então, para a Responsabilidade.
Da mesma forma que lhes disse UM AMIGO (ndr: a sua intervenção deste dia (1)), as minhas palavras não

pedem reflexão, mas pedem, elas também, para serem, de algum modo, confrontados com a sua experiência
(se isso já foi vivenciado ou na sua experiência futura), devido à ação do Manto Azul da Graça e da Dissolução

deste mundo que não é o fim do mundo.

***

Esse mecanismo de Responsabilidade foi denominado, mais comumente: Ascensional, Ascensão, ou ainda
Translação Dimensional.

A Ascensão, pela adição do Manto Azul da Graça (nesta última etapa final: Núpcias da Luz), está inscrita em
uma das faces da Vibração do cubo Metatrônico, em relação com CLAREZA / PRECISÃO, KI-RIS-TI / VISÃO.

O que é para ser vivido é precisamente o que vocês têm que viver, individualmente e, de agora em diante,
coletivamente.

A sua Presença estabelece, ela também, a Responsabilidade.
Os agentes são: o Fogo do Coração, o Fogo do Éter (no nível da Kundalini) e o Fogo do Espírito (em meio à

Coroa Radiante da cabeça) e o que eu nomearia, por conveniência, a ignição das Estrelas da cabeça.
Assim, a etapa que vocês estão para viver, hoje, depois de passar pelo seu próprio choque (se isso ainda não
ocorreu, então a testemunha de mais peso é ‘a noite escura da alma’), chama-os e os convida para liberar-se

da opressão da personalidade e para estabelecer-se na Responsabilidade (que é um outro nome da
Autonomia e da Liberdade).

Tudo o que eu acabo de dizer não são ações a serem tomadas, ainda menos coisas para discorrer ou para
compreender.

E, aliás, como eu pude dizer, durante a minha última encarnação, a alguém que me fez a pergunta “como é do
outro lado?”: eu poderia dar todas as descrições do outro lado, não é por isso que vocês irão viver o outro lado.

A única maneira de viver o outro lado é atravessar e, então, mudar de lado.
Isso seria chamado de verdade de uma evidência parva e, no entanto, dito deste modo, é a única forma de

proceder.

***

Dessa maneira, então, e sem sobrecarregar ou nutrir a sua memória, eu os lembro de que o fim do eixo
ATRAÇÃO / VISÃO está associado à recuperação deste eixo, onde o eixo AL / OD vem se estabelecer.

Em meio a este eixo AL / OD existe a Cruz da Redenção (Cruz central).
 O outro eixo sendo HIC e NUNC.

Há também uma Cruz anterior e uma Cruz posterior.

Esta Cruz anterior é constituída por AL / OD e CLAREZA / PRECISÃO.
A Cruz posterior, eventualmente inscrita entre UNIDADE e PROFUNDEZ, fica inscrita

principalmente entre o eixo AL / OD e KI-RIS-TI / VISÃO, deixando-se viver, pela atuação do que
foi chamado de Triângulo da Terra (no nível das Estrelas, eu lembro a vocês), em ressonância

com KI-RIS-TI, VISÃO e OD.
Ilustrando a Passagem da Porta Estreita, entre o ego e o Coração, pela Porta OD (Porta OD do

peito): a Crucificação.
Transfiguração antes e Ressurreição depois.

Esta mecânica (por que é uma) se estabelece, de algum modo, por si só, a partir do momento em
que vocês não colocarem mais distância entre a Luz e vocês.

Ou seja, a percepção da Luz, numa primeira etapa, faz com que se considerem como fora da Luz.
Numa segunda etapa, vocês ressoam com a Luz.

Desdobramento da Luz, instalação da Vibração do Supramental.
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Na terceira etapa: Identificação, Fusão, Dissolução na Luz.
Realização do Maha Samadhi, os diferentes Êxtases e a finalidade, por vezes diferente para cada um, mas

nesta lógica que é o Absoluto.

***

Ser Responsável, exercer a responsabilidade, é apreender e também compreender que vocês são, vocês
mesmos, aqui e em qualquer lugar, o campo de ação e que não há absolutamente nada exterior ao que vocês

São.
Que todo o resto, mesmo o que vocês criaram (filhos, profissão, relações afetivas), apenas representa, em

última análise, extensões de vocês mesmos.
Se cada Consciência, cada ser humano encarnado, se responsabilizasse por isso, a Ilusão do mundo iria

desaparecer instantaneamente, com uma alavancagem considerável.
CRISTO lhes disse: “quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estarei entre vocês”.

Hoje, ele os convida a verificarem esta afirmação, a se tornarem Livre, a se tornarem Autônomo e então, em
última análise, a serem Responsável.

 Esta Responsabilidade é exercida através da ilusão da escolha, já que, em última análise, não há escolha.
Será feito segundo a sua Fé, segundo a sua Vibração e, será que realmente isto é uma escolha?

Absolutamente não.
Eu os empenho a ler, com a cabeça descansada, além mesmo da minha Presença, o que eu lhes disse.

Se, contudo, emergir de vocês lucidez o suficiente para me fazer perguntas em relação a isso e se nós ainda
tivermos tempo, eu os escuto.

***

Pergunta: a ausência de escolha significa que o livre arbítrio é uma ilusão?

Sim, na totalidade.
O livre arbítrio consiste simplesmente em acreditar que vocês podem escolher.

O único livre arbítrio que vocês têm é o de saber quanto tempo vocês vão levar para compreender que vocês
são Livres.

O livre arbítrio os remete à Dualidade.
A Liberdade os remete à Graça.

O livre arbítrio é apenas o jogo do ego (ou o Eu / Sombra, como foi denominado há pouco tempo).
Vocês são, inteiramente e na totalidade, definidos pelo que vocês São e não pelo que vocês creem ser.

A única responsabilidade é, portanto, passar da ilusão do livre arbítrio para a Verdade da Liberdade.
Não pode haver Liberdade com o livre arbítrio.
Não pode haver livre arbítrio com a Liberdade.

O livre arbítrio é apenas um jogo.
A Liberdade é uma Graça.

O livre arbítrio decorre da ilusão da escolha, em ressonância com o confinamento da Consciência.
A Liberdade resulta da Autonomia, da Graça e da Responsabilidade.

No relativo e no efêmero, vocês têm o livre arbítrio.
No Absoluto e no Ilimitado (e além disso), vocês estão definidos.

É exatamente o contrário do que vocês creem e é exatamente o contrário da maior parte dos ensinamentos
que recorrem à reencarnação, ao karma, à ilusão Luciferiana, ao espelhamento astral e ao conhecimento.

Como vocês podem conhecer alguma coisa já que vocês são o Conhecimento?
Se vocês aceitarem isso, vocês saem da ignorância e vocês entram na Liberdade.

***

Pergunta: se o livre arbítrio nos permite escolher a orientação nesta vida encarnada, será que ele
permite, apesar de tudo, a liberdade em nossas responsabilidades?

Enquanto vocês acreditarem nisso, vocês permanecem confinados e isso pode durar muito tempo, em termos
terrestres, e isso, aliás, tem durado muito tempo.

Eu posso dizer que isso pode até mesmo durar pela eternidade.
Enquanto vocês acreditarem neste conceito de responsabilidade ou de karma, enquanto vocês acreditarem

que vocês têm que pagar por todas as ações e reações que vocês realizaram sobre este mundo, vocês ficam
aprisionados.



Mas o que são essas escolhas em meio ao efêmero?
Se o seu ponto de vista for o efêmero, vocês permanecem no efêmero.

Crerem-se Livres, em meio a este mundo, é uma heresia.
Vocês são Livres?

Vocês vão às outras Dimensões?
Vocês estão conscientes de ser o Absoluto?

Então, vocês não são Livres.
A Liberdade, tal como vocês a concebem, se expressa entre dois limites que são o nascimento e a morte.

E na repetição eterna deste nascimento e desta morte.
Há simplesmente um sistema de falsificação que os faz crer (erroneamente) que se vocês fizerem o bem,

vocês irão sair deste mundo e que se fizerem o mal, vocês serão aprisionados neste mundo.
Eu os tranquilizo, quer façam o bem ou o mal, estritamente nada muda na sua posição em meio a este mundo.

Isso não faz senão reforçá-la.
Isso foi expresso, em várias ocasiões, pelo próprio princípio da ‘vontade de bem’.

Vocês poderiam conhecer todas as suas encarnações, conhecer os prós e os contras de todas as
ações/reações realizadas em meio a este mundo, vocês não teriam movido um milímetro deste mundo.

Isso é a ilusão do conhecimento chamado de Luciferiano.
Eu os remeto, para isso, ao conjunto do que foi dito pelo Arcanjo JOFIEL, particularmente no final de 2008.

É o ego e a personalidade que creem nisso.
Mas vocês não são nem o ego nem a personalidade, nem esta vida, ainda menos o conjunto das suas vidas,

que não existem.
Enquanto vocês forem persuadidos de ser este corpo ou este conhecimento, enquanto vocês forem

persuadidos de ser um homem ou uma mulher de tal idade, enquanto vocês forem persuadidos de estar em tal
família, em tal profissão: quando vocês dizem “eu sou um homem”, vocês têm consciência de quem diz “eu

sou um homem”, a não ser o ego?
Quando vocês dizem “eu sou um médico”, vocês estão cientes de que vocês absolutamente não são o que

vocês dizem ser?
Quem é o Eu que se expressou, senão o ego e a personalidade.

Enquanto vocês fizerem o jogo do ego, vocês ficam aprisionados e confinados e, portanto, privados de
responsabilidade.

Vocês não podem sair da prisão (e muito de vocês sequer têm consciência de que estão na prisão, o que é
muito prejudicial).

O Manto Azul da Graça oferece a vocês o acesso a este Ilimitado, que é uma primeira etapa para o Absoluto.
Então, vocês precisam ir para o outro lado.

Enquanto vocês estiverem deste lado, vocês apenas podem definir as regras do jogo que pertence a este
lado, mas que não são as leis do Universo, porém deste mundo falsificado e somente deste mundo falsificado.

Vocês são além do Espírito, vocês são Eternos.
Portanto, como vocês podem aceitar nascer e morrer?

Quem aceitou nascer e quem, menos ainda, aceitou morrer?
Vocês são isso?

 É a isso que os chama o Manto da Graça: para ir para o outro lado, para verificar por vocês mesmos, e não
para ser o resultado de meras crenças, de simples aceitações das condições deste mundo.

Vocês não são deste mundo.
Vocês não são este corpo.

Vocês não são este livre arbítrio.
O próprio princípio da falsificação foi fazê-los crer e aderir ao que não existe.

E muitos se divertem com isso, há éons.
E vocês repetem, sem parar, a mesma história, simplesmente mudando os elementos do cenário: morte,

nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento.
É a isso que vocês aspiram?

***

Pergunta: a Liberdade é saber que não temos escolha?

Enquanto vocês estiverem neste mundo, efetivamente, a Liberdade é saber que vocês não têm qualquer
escolha e qualquer Liberdade.

A partir do momento em que vocês deixarem de acreditar, a partir do momento em que vocês não mais se
identificarem (especialmente agora) com o que vocês creem ser, instantaneamente vocês realizam o Absoluto.

É preciso então, como dizia UM AMIGO, renunciar a tudo o que vocês acreditam ser, pois vocês são tudo,



exceto o que vocês creem ser.
Enquanto vocês disserem “eu tenho tal sobrenome, tal nome”.

Enquanto vocês disserem “eu tenho tal idade”.
Enquanto vocês disserem “eu exerço tal profissão”, “eu sinto tal dor”, vocês não estão no Ser, vocês estão na

aparência.
O peso da crença e do confinamento é tal que vocês realmente perderam o fio.

Vocês são livres de acreditar que são livres, é a sua escolha.
É a única liberdade que vocês têm.

Mas pensando assim e vivendo assim, vocês não são Livres.
É simplesmente o ego ou a personalidade que se creem livres, mas nenhum ego, nenhuma personalidade,

mesmo a mesma desperta, pode ser livre.
Vocês só serão Livres, única e exclusivamente, quando forem para o outro lado.

É a única maneira de pôr fim à Ilusão.
Mesmo o acesso à Unidade, pela Luz Vibral, já é uma experiência fazendo-os viver a Alegria, o Samadhi.

Mas esta não é a Última, é uma etapa.
A questão que devem colocar é a de definir tudo aquilo que vocês creem ser e, em seguida, fazê-lo

desaparecer.
Quando tiverem feito desaparecer tudo aquilo que vocês creem ser, quando não restar mais nada de todas as

suas crenças, naquele momento, vocês vão viver o Absoluto.
Não antes.

***

Pergunta: se tudo está consumado nos outros Planos e se nós não temos escolha, como se dá o
efeito do Manto Azul de MARIA?

Ele se inscreve, eu diria, na atualização deste “tudo está consumado”.
Quando eu digo, e quando lhes foi dito, que tudo estava consumado, vocês mesmos foram consumados?
Se vocês estiverem do outro lado, vocês foram consumados, pois vocês não são mais referidos por este

corpo, por esta vida, por tudo o que faz este mundo.
Isso não é uma negação, mas é uma transcendência.

Não há outra maneira de realizar o Si, de viver a Unidade e de viver o Absoluto.
 Vocês não podem ter uma personalidade e viver o Absoluto.

Vocês não podem ser as suas crenças e viver o Absoluto.
Vocês não podem ser este corpo, ser esta pessoa, ter esta função e viver o Absoluto.

 Mas são apenas palavras, enquanto não viverem isso.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

A última pergunta para vocês fazerem é esta: eu sou Livre?
E vejam.

E observem.
Vocês estão apegados a algo deste mundo?

Então, se a resposta for ‘sim’, vocês não estão Livres.
Vocês querem ser Livres?

Se a resposta for ‘sim’, então, Libertem-se.
É a isso que o Manto Azul da Graça está convidando vocês.

É a isso que através das nossas palavras desta noite, UM AMIGO e eu convidamos vocês.
Vocês são Livres para aceitar ou recusar.

Mas não venham pretender estar no Absoluto, estando em uma pessoa.

IRMÃO K saúda vocês.
Saudações e Bênçãos.
Até uma próxima vez.

Até logo.



Até logo.

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

1 - UM AMIGO (18.02.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/um-amigo-18-02-2012-autres-dimensions.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article4d97.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-18_fevrier_2012-article4d97.pdf
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-18_fevrier_2012-article4d97.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/um-amigo-18-02-2012-autres-dimensions.html
http://autresdimensions.info/article4d97.html


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

~ DESCOBRIR O QUE SOMOS ~

Eu sou o IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, permitam-me transmitir-lhes as minhas homenagens pela sua Presença.

Foi-me pedido, hoje, pela Assembleia dos Anciãos, com as minhas palavras, para dar-lhes uma série de
elementos que podem permitir-lhes, seguindo-os, talvez, seguirem-se vocês mesmos, a fim de descobrir o que

vocês São.

*** 

Eu tive a oportunidade de falar sobre a Liberdade, sobre a Autonomia, sobre o conhecido e o Desconhecido.
Na minha última vida encarnada, sobre esta Terra, eu vivenciei, muito jovem, um choque.

O choque que chega a abalar as próprias estruturas da vida em meio à pessoa e (frequentemente quando se
trata de uma perda) uma perda vivenciada, é claro, como um drama.

Muitas vezes, nessas condições, há como uma sideração da própria vida: uma parada, um assombro.
Uma dor indizível que, repentinamente, de um único golpe, vai mudar o que eu denominaria a relação com o

mundo, a relação com a vida e, de qualquer forma, o relacionamento com a vida.
Nos dias, nas semanas e nos meses que se seguiram ao choque que eu vivenciei (e que é pessoal), ao

meditar sobre o próprio sentido desse choque, do seu significado e da sua relação com a minha própria vida,
de um golpe, de um única vez, o local onde eu estava (que eu olhava como uma forma de devaneio), esta

paisagem, esta natureza maravilhosa que eu observava, subitamente, transformou-se.
Ela se tornou Vivente, como animada de um sopro outro do que se deixava ver pelos meus olhos.

Tudo se animou, tudo se tornou (e eu não tenho palavra melhor) Vivente.
No momento anterior, o que eu achava bonito e majestoso foi, então, considerado como morto.

E, no entanto, eu tive que me render à evidência: o que eu observava estava sempre aí, mas possuía
qualidades diferentes.

Minha introspecção, minha meditação de então, fez-me transportar, prioritariamente, não tanto no sentido da
experiência, que é incomunicável, nem mesmo exprimível em palavras ou por qualquer arte que seja.

Esta experiência, que eu qualifiquei, em seguida, de indizível, não podia ser comunicada de qualquer forma.
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Pois, o que se conhece, durante toda a vida (por exemplo, a maneira que vocês comem), vocês podem
expressá-lo, mas ninguém pode comer no seu lugar, ninguém pode ver através dos seus olhos.

Entretanto, todo mundo vê e todo mundo come.
E mesmo se as circunstâncias desses atos podem tomar uma cor diferente para cada ser, trata-se,

fundamentalmente, dos mesmos atos, das mesmas funções, para todo ser humano.
Mas aí, nisso que ocorreu, nisso que aconteceu, existia um elemento estritamente desconhecido, que me fez

sair, de algum modo, do conhecido.
E, no entanto, enquanto vivendo isso, pela qualidade de introspecção que era minha, eu compreendi, de

imediato, que, nunca, eu poderia compartilhar esta experiência transcendente.
Que, nunca, eu poderia, com palavras, compartilhar o que eu tinha vivenciado.

*** 

Então, eu percebi que a única coisa que era possível, naquele momento (graças a esta faculdade de
introspecção), era descrever, de alguma forma, os meios que iam permitir ver além do que era visto, além do

Véu, ir do que é conhecido a este Desconhecido.
E que porque isso era a consequência (para mim, como para todo ser que vive isso) de viver a Liberdade, a

Autonomia e o que eu denominei, recentemente, a Responsabilidade.
Inicialmente, o que eu tinha vivenciado era completamente independente de qualquer referência a um passado,

de qualquer referência à minha própria vivência anterior, de qualquer referência a uma mínima projeção, seja
qual fosse, a um mínimo desejo.

No instante anterior, isso não estava aí.
No instante seguinte, isso estava aí.

E este instante seguinte radicalmente transformou o que eu era.
Houve, efetivamente, um antes e um depois.

Da mesma maneira que o trauma da perda enorme que eu vivenciei estava inscrito como um antes e um
depois.

Um antes em que eu nada tinha perdido.
E um depois em que tinha o sentimento profundo da perda, do sofrimento, do luto.

Aí, do mesmo modo, saindo desse conhecido habitual, foi-me deixado viver (sem procurá-lo, é claro) algo que
nada mais tinha a ver com o campo de experiências habitual do ser humano, tanto no ordinário, como no

espiritual.
O que foi mais notável é que, naquele momento, a minha relação com o mundo, a minha relação com os outros,

foi irremediável e radicalmente transformada.
Tudo o que eu percebia, tudo o que eu vivia tinha uma tonalidade, uma cor, uma impregnação que não
correspondia absolutamente a nada do que os sentidos podiam proporcionar, do que o intelecto podia

proporcionar, ou do que as próprias emoções podiam proporcionar.

***
 

Eu estava, então, frente ao que eu denomino, ainda hoje, este Desconhecido que, é claro, tornou-se a minha
natureza, como ela está prestes a se tornar a de vocês.

Mas em toda a minha vida, por este choque inicial, eu compreendi e me apreendi e tentei transmitir, da melhor
forma que eu podia, que este Indizível, que este Desconhecido, apenas podiam se manifestar e existir

(enquanto estando sempre aí) a partir do momento em que o conhecido tivesse desaparecido na totalidade.
Apreendam-se bem de que não era questão de negar alguma coisa, mas, sim, de viver algo diferente, sem
buscá-lo, e eu analisei, então, as circunstâncias da inteligência da relação e eu tentei levar (na maioria das
minhas entrevistas) a Consciência dos meus Irmãos e Irmãs no que podia representar, de algum modo,

obstáculos na manifestação do que estava aí, de toda a Eternidade, de todo o tempo, mas que, simplesmente,
mecanismos específicos, inscritos em meio à pessoa, impediam, literalmente, de ser vivenciado.

Eu me apreendi de que toda relação devia ser livre e de que toda relação que estava inscrita em uma
dominação, em um poder, em uma organização (mesmo a mais lógica: social, espiritual, familiar), jamais

permitia viver isso.
De que enquanto existisse a persistência de um conhecido, enquanto a pessoa mantivesse esse conhecido
(mesmo em seus aspectos mais agradáveis, mais atraentes, mais amorosos, digamos), este Absoluto não

podia penetrar ou não podia, de algum modo, deixar-se penetrar por este Desconhecido.
Eu me apreendi, também, de que a relação não tinha que ser rompida, que ser negada, que ser recusada, mas,

sim, realmente (e não há palavra melhor), que ser transcendida.
Enquanto vocês estiverem fechados em uma relação, seja qual for, mesmo a mais bela, vocês não podem

descobrir o Desconhecido.
Porque a relação, por essência, é sempre fundamentada em uma necessidade de confiança, em uma

necessidade de amor, em uma necessidade de certezas.
Mas todas essas relações não são Livres.



Elas dão a impressão da liberdade, do substituto da liberdade, do substituto do amor, mas elas jamais irão lhes
permitir (em sua realização mais total, até mesmo) viver o Desconhecido e viver a Liberdade.

Não há então, fundamentalmente, relação livre.
A única relação verdadeira é aquela que se estabelece muito além da pessoa, muito além da alma, muito além
do Espírito, muito além de todo discurso podendo fazê-los crer na existência de relações entre almas, entre

Espíritos, entre as Dimensões, ou entre vocês e seja com quem for.
Eu cheguei, naquele momento, a desfazer a minha afiliação de qualquer organização.

Porque, a partir daquele instante, eu me apreendi de que nenhum movimento, nenhuma organização, nenhum
grupo podia realizar isso, pois o conjunto disso não podia se inscrever em nada de conhecido, em nada

organizado, em nada estruturado ou sistematizado.

*** 

O Desconhecido não pode se acomodar a nada de conhecido.
Enquanto houver o conhecido, há persistência, em meio a este mundo, desta pessoa, seja qual for a sensação,

sejam quais forem as experiências, seja qual for ainda o lado agradável ou bonito.
O conhecido jamais conduz ao Desconhecido.

Então, é justamente algo que é preciso desfazer-se e é preciso se desfazer, agora, de qualquer relação.
Apreendam-se bem de que eu não peço, por aí, nem os aconselho, de forma alguma, a romper ou a anular

qualquer relação, mas, bem mais, a transcendê-la, além de todo sentido de organização, além de todo sentido
de propriedade ou de apropriação.

A Liberdade, a Autonomia, a Responsabilidade, o Si, apenas pode estabelecer-se a partir do momento em que
vocês tiverem interrompido, nos próprios mecanismos do seu pensamento, todos os apegos, a qualquer

religião, a qualquer pessoa, a qualquer identidade.
Vocês não podem pretender ser Livre sem se Liberar realmente.

Vocês não podem se encontrar para estar no Desconhecido, estando no conhecido, seja ele qual for.
Sejam quais forem os nomes que possam dar diferentes correntes tradicionais e iniciáticas, mesmo em sua

justeza de palavras, em nada poderá permitir-lhes viver o Desconhecido, enquanto vocês estiverem no
conhecido.

Porque, por definição, sobre este mundo, tudo o que é conhecido de vocês pertence, necessariamente, a uma
reprodução, a um efêmero, a algo que pertence a uma convenção, seja ela qual for.

Convenção que está inscrita, necessariamente, na dependência afetiva, social, familiar e que, jamais, irá
permitir-lhes viver a Independência.

Os poetas têm dito: “seus filhos não são seus filhos”.
Essa é a estrita verdade.

Enquanto existir, em vocês, um sentido de propriedade, um sentido de apego, seja a quem for, a algum
conceito, vocês não podem pretender o Desconhecido, a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

Apreendam-se bem (e aí está todo o paradoxo ou, se pudermos dizê-lo, a aparente dificuldade) de que não há,
portanto, nada para rejeitar, nada para romper, exceto em vocês mesmos, no nível do que vocês concebem, do

que vocês creem, de tudo o que foi experimentado.
Nenhum Desconhecido pode se revelar enquanto vocês estiverem instalados no conhecido.

Nenhuma Liberdade pode aparecer enquanto vocês mesmos não estiverem Livre.
Ora, a experiência que eu vivenciei, este acesso ao que era Vivente, é a Liberdade.

Porque isso É, de toda a Eternidade, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de
qualquer olhar, independentemente de qualquer pessoa.

*** 

Eu fui convidado, então, a expressar-me longamente (sob forma de imagens, às vezes), tentando dizer e
exprimir que jamais algum ser humano poderia fazê-los viver este Conhecido (pois isso é uma abordagem
pessoal, além da pessoa), que não podia existir qualquer salvador exterior, que não podia existir qualquer

opinião exterior a vocês mesmo e que, a partir do momento em que uma relação se estabelece (no conhecido,
de casal, de mestre a discípulo), não pode ali haver Liberdade.

Eu então afirmei, e eu reafirmo, hoje, que não há qualquer guru, qualquer mestre, qualquer ser que possa
conduzi-los à Liberdade e à Liberação.

Há apenas ressonâncias (em meio a uma relação mais livre possível) que podem levá-los a reconsiderar o que
vocês chamam de liberdade, de liberação, o que vocês chamam de conhecido.

Vocês podem, como diriam outros Anciãos, eliminar (sem rejeitar) da sua cabeça, tudo o que for conhecido.
O Desconhecido não pode ali se encontrar.

Não há, portanto, solução de continuidade, e todo engano da pessoa está aqui: é crer que a Luz, impactando-
se nas Estrelas, nas Coroas, vai preenchê-los e vai transformar alguma coisa em vocês.

É impossível.
Isso foi uma etapa.



Mas viver a Liberdade e a Liberação é abandonar muito mais do que a pessoa.
É abandonar até mesmo a Luz que é vivenciada como exterior.

*** 

Ser Luz não é se preencher de Luz.
Ser Livre não é evocar a Liberdade.
É já apreender-se do que ela não é.

Do mesmo modo, o Absoluto não pode ser compreendido.
Ele apenas pode ser aproximado através do que ele não é.

Assim como houve durante o meu choque (que é também o choque de cada um) um antes e um depois, há,
efetivamente, uma Passagem.

Essa Passagem não pode ser decidida em meio ao conhecido.
Ela necessita, além do Abandono à Luz, de um Abandono do Si e da pessoa, na totalidade.

O que não é, no entanto, um suicídio ou o fato de negar alguma coisa, mas, sim, estar em uma lucidez nova,
aceitar que não pode haver qualquer autoridade, qualquer ser, qualquer guru, qualquer deus, qualquer

circunstância, que possa levá-los ao que vocês São.
Mais uma vez, é apenas afastando da sua consciência tudo o que é consciente, todas as experiências que, em

última análise, vocês irão superar até mesmo a consciência do Si.
Resultando no que nós poderíamos denominar, de diferentes modos, o Todo, o Absoluto, “Eu e o Pai somos

UM”, ou, ainda, o Brahman e o Parabrahman ou, se vocês preferirem, o fim do conhecido.

*** 

Haverá sempre, em meio a qualquer relação, uma salvaguarda.
Esta salvaguarda sempre é inscrita em relação a uma norma, a uma regra.

Eu afirmo, como eu afirmava durante a minha vida, que nenhuma regra, nenhuma forma, nenhum limite pode ser
mantido no Ilimitado.

Nenhuma definição, nenhum conceito e nenhuma percepção sequer (habitual, sensorial) pode definir o que não
se enquadra em qualquer definição.

E, no entanto, é daí que se tem a Verdade, a Eternidade e que se tem, exclusivamente, o que vocês São, o
que nós Somos.

A Liberdade inscreve-se em uma relação totalmente nova, desvencilhada, é claro, de qualquer apego, de
qualquer papel, de qualquer função até mesmo, e, sobretudo, de qualquer vontade inerente à pessoa.

Não há pior obstáculo a esta Liberdade do que a ‘vontade de bem’, do que a vontade de organizar, de estruturar
esta experiência.

Não há pior obstáculo ao Desconhecido do que o conhecido.
Não há maior resistência do que o que vocês creem ser em meio ao seu conhecido: pessoa, vida, experiência,

história pessoal, lenda pessoal.
Tudo o que vocês mantêm, mantém-nos, de maneira inexorável e definitiva.

É preciso então aceitar, como dizia o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), desprender-se, nada mais
ter, encarar o nada do conhecido para viver o pleno.

Vocês não podem ser preenchidos por qualquer consciência do que deve preenchê-los, ou ser o que vocês
São.

*** 

A postura da relação (seja qual for esta relação) deve ser concebida como uma postura de Liberdade e de
Liberação total.

O Amor é esta Liberdade.
O Amor é esta Liberação.

Ela não está em uma projeção de algo no exterior do ser, mesmo que isso seja atraente, mesmo que isso seja
tranquilizador, mesmo que isso possa parecer satisfazê-los.

Reflitam: por que, mesmo em meio a uma relação usual de casal, haveria necessidade de recomeçar algo que
iria satisfazê-los permanentemente (seja olhar-se, fazer amor)?

Seja qual for o ato que vocês empreenderem, com um outro ou uma outra, há necessariamente uma
reprodução, pois há necessidade, efetivamente, de preencher isto que está vazio em vocês.

Ora, vocês preenchem com algo que jamais irá preenchê-los.
Qualquer relação do conhecido, qualquer relação com um outro ser, jamais poderá preenchê-los, de maneira

alguma, por que vocês já estão preenchidos.
Aí está o que poderia parecer como funesto ou triste.



Como o que está (por exemplo, na paisagem que me foi revelada) poderia não estar ali, no instante anterior?
O que mudou foi a minha visão, além de toda percepção e da própria visão ocular.

Passar do conhecido ao Desconhecido não pode acontecer enquanto vocês mantiverem alguma coisa do
conhecido.

Como diziam alguns ensinamentos no passado: “se tu encontrares Buda, mata-o”.
O mestre serve apenas para isso: para ser morto.

Toda relação é fadada ao fracasso enquanto vocês permanecerem no conhecido, mesmo que ela satisfaça o
conjunto da sua vida.

O que vai restar, no momento da partida?
O que me restou quando eu perdi, jovem, o que eu tinha de mais caro aos meus olhos: o nada, a aniquilação.
E é em meio a esta aniquilação que nasceu (enfim, eu acreditei nisso) o que estava aí, de toda a Eternidade.

Eu, então, de algum modo, transcendi o conhecido, atônito diante do Desconhecido desta morte que me havia
tomado o que eu tinha de mais caro, para descobrir que, de fato, nenhuma relação, em meio ao conhecido,

podia satisfazer coisa alguma.

*** 

Foi, então, naquele momento, minha responsabilidade, como isso é hoje, atrair sua atenção, sua consciência,
de que nada do que lhes é consciente, nenhuma relação presente com um outro, ou mesmo no interior de
vocês, nas diferentes partes da pessoa, nenhuma lógica, nenhum contexto de referências, nenhuma ação,

pode levá-los ao Desconhecido.
A Ação da Graça, esse Casamento Místico apenas se realiza, em última análise, com nada mais do que o que

poderíamos nomear ‘você mesmo’, em outro nível (o duplo, se vocês preferirem).
É o momento em que o complexo que foi nomeado, eu creio, inferior (o corpo físico e seus envelopes sutis),
casa-se com o complexo, se pudermos nomeá-lo assim, além do conhecido, no Desconhecido, além mesmo

do corpo de Estado de Ser, além mesmo do Si.
Naturalmente, muitos seres humanos vivem hoje o acesso, eu o denominaria assim, ao Si: a realização do Si.

De maneira totalmente inesperada, de maneira totalmente feliz ou, aí também, por vezes, depois de um
sofrimento.

Mas mesmo esse Si, seja qual for a leveza que ele proporcionar, não é a Verdade.
A única Verdade é aquela que vocês não podem imaginar, conceber, perceber e nem mesmo sentir.

O Absoluto está além de toda percepção e de toda sensação e, sobretudo, além de toda projeção, de toda
relação, porque todas as relações deixam de ser apego.

O Casamento Místico, como eu o vivenciei olhando essa paisagem, vai muito além da simples comunhão do
que é vivenciado, mas os faz perceber a ausência total de distância entre o que vocês acreditavam ser

anteriormente (uma pessoa) e a própria paisagem.

*** 

Eu dizia, durante a minha vida, àquele que me perguntava sobre esta outra margem, que eu não podia fazê-lo
atravessar.

Somente ele é que podia constatar, por ele mesmo, o que era esta outra margem.
É o mesmo, hoje.

Nenhuma afirmação, nenhuma experiência em meio ao conhecido (mesmo através de um caminho Vibratório,
energético, que vocês vivenciaram, ou não), pode levá-los a esta outra margem.

Porque existe, em meio ao que é chamado de vida sobre este mundo, em meio à pessoa, seja qual for, um
princípio que sequer é questão de discutir a existência, que eu denominaria princípio de sobrevivência.

Este princípio de sobrevivência inscreve uma forma de perenidade ilusória neste corpo.
Se a mão é colocada sobre alguma coisa que está quente, independentemente da sua decisão, a mão se retira

para evitar a queimadura.
 Esses mecanismos de sobrevivência são perfeitamente conhecidos.

Eles não são, então, o Desconhecido e eles absolutamente não conduzem ao Desconhecido já que são, ainda,
a salvaguarda impedindo-os, de maneira muito lógica, de aceder e de Ser este Desconhecido.

A relação correta é uma relação que se torna impessoal e que o é, por que no Si, como no Absoluto, não há
mais limite, não há mais papel, não há mais função, não há mais organização.

O outro não é visto como uma outra forma, mas, sim, como parte integrante, além de toda visão deste
Desconhecido que nós Somos.

Em todos os tempos, os seres renunciaram a este mundo, esperando encontrar o outro mundo.
Muito poucos ali chegaram.

Porque, renunciar ao mundo, é renunciar à vida.
Ora, vocês não podem renunciar à vida, mesmo em seus apegos, negando-a.

Vocês apenas podem transcendê-la, transcendendo, justamente, o que eu chamei de relação.



*** 

A Liberdade e a Verdade são um país ou um território sem qualquer caminho.
Obviamente, a pessoa que vocês são, que vocês creem ser, vai fazê-los crer, permanentemente, na existência

de um caminho, comum, através dos seus filhos, do ser amado, através de um amigo.
Ora, não existe qualquer caminho para o Absoluto.

Ele está aí, de toda a Eternidade.
 Como o que está aí, de toda a Eternidade, poderia ser buscado ou encontrado, já que ele já está aí?

Quando nós dizemos que vocês São a Eternidade, que vocês São a Graça, que vocês São a Dádiva da Graça,
isso não é uma afirmação gratuita ou uma autossugestão, que, aliás, de nada serve, pois aqueles que não

vivem isso apenas podem vociferar sua contrariedade e seu ódio frente a isso.
Assim é o ego, mesmo repleto de Luz.

Vocês devem, se tal for o seu desejo, liberar-se totalmente de tudo o que é conhecido, conceber que não há
caminho, em última análise, para aperceber-se de que não há território, de que não há país, de que não há

pessoa e de não há mundo.
Sem, no entanto, que isso seja uma rejeição de alguma coisa.

*** 

O Desconhecido nada tem a ver com o conhecido, mas ele o integra.
O Ilimitado nada tem a ver com o limitado e, no entanto, o limitado apenas pode estar contido no Ilimitado.

Vocês estão exatamente na mesma situação.
Vocês estão exatamente na mesma suposição e são apenas vocês que podem realizá-lo, aceitando que

estritamente nada há para realizar.
Isso não é um paradoxo, nem uma oposição, ainda menos um antagonismo.

A única relação correta não pode ser estabelecida com uma das partes do Todo, mas, sim, com o Todo.
Ora, qualquer relação com o Todo, com o Absoluto, com o Brahman, é apenas a realização incondicional deste

estado, além de todo estado, do que está muito além até mesmo da Consciência.
A Consciência, em última análise (seja qual for: limitada ou do Si), será apenas, sempre, a expressão de uma

simples separação, mais ou menos pronunciada.
Vocês não podem estar separados, de forma alguma, do que vocês São.

Vocês não podem limitar o que é ilimitado.
Nenhuma experiência irá ali conduzi-los.

Não há, aliás, qualquer caminho e como eu disse, qualquer território e qualquer país.

*** 

Se, contudo, a pessoa que vocês são, se, contudo, o Si que vocês são, não puder aceitar, nem mesmo
considerar o que eu digo, então, não importa, porque, aí também, nada há para projetar em um desejo de ser

isso, pois vocês o São, de toda a Eternidade.
Nada há, então, para desejar, assim como nada há para projetar, assim como nada há para ser.

Há apenas que se estabelecer, de algum modo, no que já está estabelecido.
Nenhuma vida, nenhum conhecido, poderia ainda ser considerado sem ser sustentado, contido, pelo Amor,

pelo Desconhecido.
Muitas vezes o ser humano fala do Amor.

Ele mesmo criou religiões, em nome do Amor, cujos atos têm sido a antítese do Amor.
Todo mundo conhece as relações amorosas, filiais, maternais, mesmo as mais ideais, que sempre terminam

tragicamente.
Por quê?

Porque a morte, inelutável, faz desaparecer toda a ligação.
Então, é claro, a alma que reencarna em outra pessoa vai, por desespero ou por amor projetado, manter essas

ligações, essas relações, sob outros papéis, sob outras funções, sob outras perspectivas, mas isso não é a
Liberdade e jamais irá conduzir à Liberação.

Portanto, mesmo o karma, o livre arbítrio, é uma heresia, uma criação pura da limitação, do confinamento.
O que vocês São nada conhece de tudo isso, o que vocês São está além de tudo isso.

Não basta conscientizá-lo, por que isso não pode ser conscientizado, nem realizado, por que, justamente, isso
sempre esteve aí.

Aí onde se colocam, disseram alguns Anciãos, sua Intenção e sua Atenção, realiza-se a Consciência do que
vocês são ou do que vocês creem ser.



*** 

No que se refere ao que foi denominado a Onda da Vida e que eu prefiro chamar de Dádiva da Graça, não há
estritamente nada para fazer.

Não há nada para desejar.
Não há, tampouco, nada para esperar.

Há justamente que deixar Ser o que É, de toda a Eternidade, sem qualquer intervenção da pessoa, sem
qualquer intervenção da emoção, do mental, do julgamento ou de qualquer espiritualidade.

A relação (quando ela é apreendida além de tudo o que pode ser conhecido) irá liberá-los, pois, em última
análise, a única relação que pode permanecer e que é Verdade, está muito além da relação, tal como é

compreendida.
Ela é Comunhão, Fusão, Dissolução.

Ela é este Êxtase ou esta Íntase muito particular, além do Samadhi, onde a própria identidade (se ferozmente
mantida na Ilusão) desaparece.

E no desaparecimento da Ilusão da identidade, há estabelecimento no Absoluto, onde, efetivamente (e
concretamente, não por projeção, por desejo ou suposição) tudo é UM, por que na mesma Graça, na mesma

Onda, na mesma Liberdade.
Apreendam-se bem, também, de que vocês não podem eliminar qualquer relação existente sobre este mundo,

mas mudar o olhar, servir-se da Inteligência para compreender que tudo está indissoluvelmente conectado.
Mas não conectado em uma relação de posse ou de amor, seja ela qual for, mas, sim, como a própria

expressão da Natureza do Amor.

*** 

Aí está ao que a Terra se desperta e se revela.
Aí está ao que a Dádiva da Graça convida vocês: a Casar-se.

Mas não ao casamento com esse corpo ou com um outro corpo ou com uma outra alma ou com um outro
Espírito.

Este Casamento com o Absoluto restitui vocês ao Absoluto.
Restitui vocês à única Verdade: aquela que não está inscrita no tempo e no espaço, aquela que não está

inscrita em um caminho ou em um país ou em um território e, ainda menos, em qualquer organização, seja ela
qual for.

Enquanto vocês pensarem que devem pertencer a alguém, a um grupo social, a um grupo humano, vocês não
são Livres.

Ser humano é, justamente, escapar, sem renegar, a todo condicionamento, a toda percepção, a toda
concepção, refutar tudo o que é conhecido.

Não há outro caminho.
Não há outra possibilidade, doravante, se não Ser o que vocês São, aí onde vocês estão.

Esta Dádiva da Graça representa o momento final em que, como dizia A FONTE, o Juramento e a Promessa
são revelados.

Eles sempre existiram.
Aí onde vocês se têm é o que vocês são.

*** 

Agora, olhem, com inteligência, quais são as suas relações.
Toda sutileza está aí.

As religiões os confinaram em um ser exterior que podia salvá-los, ao passo que esses Grandes Seres (e
houve vários, mesmo os maiores deles) apenas lhes disseram, em última análise, uma coisa (evidentemente
transformada pelo próprio princípio da organização, seja ela qual for): que a sua essência era o Amor, que

vocês não eram deste mundo, mas que estavam sobre este mundo.
Não há ninguém para seguir.

Há apenas, eventualmente, que imitar esses Grandes Seres, não por imitação, mas por ressonância, de algum
modo.

Todos esses Seres nunca expressaram mais nada, enquanto que as organizações, as religiões organizaram a
verdade final para própria conveniência, a fim de manter relações de dependência, de confinamento.

A sociedade fez exatamente a mesma coisa, seja através de técnicas, através de regras e mesmo através de
uma relação que, paradoxalmente, chama-se de amorosa.

O Amor não pode ser uma projeção de alguma coisa, para com qualquer coisa, já que o Amor é a própria
Natureza do átomo, dos mundos, de todas as Dimensões, além de toda apropriação, além de toda suposição.

*** 



Hoje, a Dádiva da Graça chama vocês, se bem que a palavra não seja exata.
Mas o conjunto das circunstâncias da Terra os chama.

O Som do Céu, o Som da Terra, os vulcões, apenas refletem o que acontece em vocês.
O apelo percebido, no Céu como na Terra, é o apelo da Dádiva da Graça, em vocês.

É apenas o olhar projetado que vê um mundo.
As lutas que vocês observam sobre este mundo são apenas as suas próprias lutas.

Tudo o que vocês rejeitassem deste mundo apenas representaria, em última análise, o que vocês rejeitam em
vocês mesmos.

A Dádiva da Graça é um apelo à Liberdade e à Autonomia, à sua Responsabilidade.
A Dádiva da Graça é, efetivamente, um deleite permanente.

Este deleite nada tem a ver com o deleite limitado, por que este é um deleite Ilimitado.
O deleite limitado pertence ao contexto amoroso ou afetivo.

Ele é obrigado, como eu disse, a repetir-se sem cessar para dar a impressão de se manter em uma
permanência: sejam as carícias prodigiosas, um olhar dado, um beijo dado, a educação de um filho, tudo isso,

e vocês sabem que para vivê-lo, tudo deve ser reproduzido, sem parar, a cada dia, a cada instante.
No início, é claro, com facilidade e evidência, e por vezes até o fim, até mesmo, na própria evidência.

Mas isso é apenas a reprodução, isso é apenas a ilusão do amor.

*** 

O verdadeiro Amor, aquele que os faz considerar todos os seus Irmãos como parte integrante de vocês
mesmos, pois esta é a estrita Verdade, que apenas pode se revelar (embora sempre estivesse aí) a partir do

momento em que vocês aceitarem ir além da pessoa.
Eu não falo, portanto, de qualquer narcisismo visando amar a pessoa, mas, sim, de amar o que vocês São,

além de toda a pessoa e, então, de todo o papel: é estar na relação real com a Verdade e vocês nada mais são
do que a Verdade.

Vocês não são o que vocês projetam.
Vocês jamais serão o que vocês acreditam idealmente sustentar-se em uma permanência, mas vocês são,

realmente, esta permanência.
Não há, portanto, nada pata buscar no exterior, por que não há exterior.

*** 

Hoje, a Dádiva da Graça vai levá-los, ou não, a viver (porque essa é a sua Natureza) a Doação e a Graça.
Não a doação de um amor, não a doação de si, somente, mas muito mais: além de toda a consciência, viver a

natureza essencial e primordial do que vocês São.
Só o jogo da distância, da separação, do distanciamento, da pessoa, nos fez crer, a todos nós, que nós

podemos perder alguma coisa.
E é esta mesma experiência que, muitas vezes, conduz à Eternidade.

Pois a dor da separação é tal, é tão intensa e indizível, que ela apenas pode resultar no Absoluto, rendendo
Graças, de algum modo, à própria Graça, pondo fim, então, a toda Ilusão.

Naquele momento, vocês São o Amor.
O mesmo Amor nesta pessoa que vocês não são mais, no átomo, no Sol, no ser dito amado, como no ser

chamado de inimigo.
Todas essas denominações não têm mais sentido, pois não há, estritamente, mais nada a chamar que já não

esteja presente no Absoluto.
Hoje, sobre este mundo, tudo isso está, eu diria, cada vez mais acessível e cada vez mais evidente.

Em outras palavras, não há outro Apocalipse senão este: enquanto a pessoa considerar, de uma maneira ou de
outra, um fim, ela se reconhece, então, finita, ela se reconhece, então, efêmera.

Aquele que vive esta relação final saiu definitivamente dos jogos de papéis, dos jogos de posse, dos jogos de
atribuição de papéis ou de poderes.

Pois não há outro poder senão o poder da Vida, que é Dádiva da Graça.
Onda da Vida.
Onda do Éter.

Onda da Eternidade.
Não há outro Casamento senão aquele da sua Liberdade.

Não há caminho.
Não há território.

Não há limite.



*** 

Se a pessoa que vocês são não puder aceitar (eu bem digo não aceitar e não compreender, pois o que eu digo
está inscrito além de qualquer compreensão, eu chamei isso de algo que vocês podem apreender na sua

essência e não através dessas palavras), então, eu lhes diria, simplesmente, que isso É, de toda a Eternidade,
e não tem o que fazer da sua opinião, não tem o que fazer da sua posição, não tem o que fazer da sua adesão

ou da sua negação.
Pois tudo isso não pode alterar, de forma alguma, o Absoluto.

Caso contrário, como ele seria o Absoluto e como ele seria o Último?
Aí está, através da minha experiência de vida, e através do que eu poderia ser tentado a chamar do que eu

represento hoje, o que eu podia dizer-lhes.
Eu penso que o tempo que me foi atribuído chega ao final.

Se nós tivermos tempo e se houver alguma interrogação referente, exclusivamente, ao que eu acabo de
enunciar, então, eu irei escutá-los.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Eu proponho um instante a vocês.
Este instante não é dedicado ao acolhimento da Luz, nem mesmo da Onda da Vida, mas se dedica,

simplesmente, a estarem atentos.
Um momento de meditação, sem objeto, sem suporte, sem pedido.

Apenas isso.
Essa é a minha maneira de render Graças à sua Presença, a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes até

breve.
Eu lhes direi quando isso cessar.

Agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até breve.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, eu lhes apresento todos os meus respeitos e ofereço a vocês todo o meu Amor.

O próprio sentido da minha vinda hoje inscreve-se, de algum modo, no prolongamento de tudo o que eu pude
dizer, desde algum tempo, com relação tanto à experiência do meu acesso ao Absoluto, inicialmente, como ao

conjunto dos elementos que eu comuniquei a vocês, referente tanto ao Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, como à
Liberdade, à Autonomia, à Responsabilidade.

Dada a presença da Onda da Vida, nós iremos tentar, juntos, não lhes dar outros conceitos ou outros
elementos, mas, bem mais, tentar apreender o que representa esses conceitos (além de toda explicação)

sustentados pela Onda da Vida, sustentados pela Graça e, se possível, fazê-los penetrar, ainda mais, e passar
esta Porta Estreita.

Passar, como eu disse, do conhecido ao Desconhecido, passar para esta outra Margem.

***

Muitos elementos, desde alguns meses, foram comunicados a vocês.
Vocês podem ter notado, talvez, todos eles vão na mesma direção e tendem, de algum modo, a uma

uniformização que está em ressonância direta com nossa presença entre vocês e em vocês, pelo próprio fato
do nascimento do que foi chamado de Onda da Vida ou Onda da Graça ou Doação da Graça.

O que eu proponho a vocês, portanto, é uma conversação.
Esta conversação supera amplamente uma simples explicação, um simples aprofundamento, mas, muito mais,

uma demonstração de uma lógica, uma demonstração da certeza da Unidade e do Absoluto.
E para isso, nós iremos permanecer nos termos que eu tive o prazer de desenvolver para vocês.

Esses termos são limitados.
Eles são a palavra Atração, a palavra Visão, a palavra Liberdade, a palavra Autonomia, a palavra

Responsabilidade, entre outras.
Porque é perfeitamente possível, qualquer que seja a presença da Onda da Vida, hoje, no próprio desenrolar

da sua vida mais ordinária e mais simples, apreender-se do que representam essas palavras, além do seu
sentido comum.

Naturalmente, a Liberdade, por exemplo, sempre irá representar, para um ser humano na carne, algo que é
buscado.

Na realidade, raros são os seres humanos que gostariam de estar confinados, recusando a liberdade.
Mas, ainda uma vez, de qual liberdade falamos?

É a liberdade daquele que está na prisão e a liberdade se deslocar de uma grade a outra?
Ou é a Liberdade daquele que não conhece qualquer prisão, qualquer limite para os seus passos, qualquer

limite à sua própria Consciência?
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***

Essas conversações inscrevem-se, também, em um mecanismo particular nomeado, na tradição da Advaïta
Vedanta, Satsang, ou seja, a capacidade para levar à frente da consciência os elementos a ali resolver para,

justamente, além do intelectual e do mental e do aspecto filosófico, alcançar o sentido primeiro da palavra.
E, portanto, é um chamado, em alguma parte, para transcender a própria palavra, para ir além do que é

conhecido, para ir ao desconhecido da palavra, muito além da atividade do mental.
Dessa maneira, então, eu lhes proponho começar, desde hoje, isso.

De fato, o conjunto do que lhes devia ser dado, comunicado, o foi, nós o dissemos.
Resta, hoje, se vocês o aceitarem, simplesmente tornar-se esta última Verdade, esta única Verdade, esta

Graça e este Êxtase.
Que é, eu os lembro, totalmente independente de qualquer crença, de qualquer certeza, de qualquer

suposição, de qualquer história e de qualquer linearidade.
Esse é o próprio princípio da Transcendência.

Nós tentaremos, juntos, gradualmente e à medida, também, convidar, através das minhas palavras e através da
sua escuta, a Onda da Vida a aparecer.

Alguns elementos poderão parecer-lhes repetitivos, não o são.
Antes da minha resposta a uma dada pergunta, eu deixarei alguns instantes a fim de que nos instalemos, em

cada um de nós, a Onda da Vida, como um compartilhamento, uma Comunhão além de toda comunhão,
permitindo também progredir, se isso for possível, para mais Simplicidade, para a Autenticidade mais humilde.

Para atingir, de algum modo, este indizível, muito além das palavras pronunciadas.
Eu os convido, então, a inaugurar isso.

Fiquemos, se vocês bem o quiserem, nas palavras que eu pronunciei, ou que voltam, em todo caso, através
desses conceitos e dessa vivência.

Nós nos escutamos, uns aos outros.

***

Pergunta: o que acontece quando as pessoas perseguem uma outra e a prejudicam?
 

Não há algoz e vítima senão em uma concepção dualista e dual onde se exprime, justamente, o princípio
inexorável inscrito na dualidade, chamado de Bem e Mal.

Crer que o Bem (ou supor) não faz senão o Bem ou que o Mal não faz senão o Mal, é totalmente absurdo.
Vocês têm sob os seus olhos, todos os dias, Irmãos e Irmãs que cultivam o Mal, que exercem o Mal e que

colhem uma forma de Bem, sob forma de vantagens, sob forma de dinheiro, sob forma de retribuição.
Nada existe de mais absurdo do que o Bem e o Mal.

Porque o Bem e o Mal estão inscritos em uma referência conhecida.
Que esta referência conhecida se denomine sociedade, regra civil ou regra moral, elas não são oriundas de
uma espontaneidade do ser, mas, sim, de um condicionamento, de uma ação e de uma reação que ninguém

conhece o início e nem irá conhecer qualquer fim.
No nível espiritual, isso foi chamado de livre arbítrio, o sentimento de que cada um é responsável pelos seus

atos e que ele irá colher, precisamente, o que ele semeou.
Nada é mais falso.

O mundo do karma pertence à personalidade.
O mundo da Graça pertence ao Absoluto.

Querer, portanto, elucidar o que acontece para uma pessoa, em meio à dualidade, pode ser considerado como
satisfatório para o mental, mas não poderá liberar o ser que está submisso, que sofre ou que se beneficia.

Porque a ação e a reação inscrevem-se, de maneira perpétua, na ação e reação.
Não pode existir o fim da ação e da reação.

Mesmo os ensinamentos centrados na observação da ação-reação têm, evidentemente, levado à própria
negação da ação-reação, como possibilidade de ser finalizada e de não mais existir.

A ação-reação é, portanto, perpétua.
Ela não é infinita, a única infinita sendo, é claro, a Ação da Graça, a Liberdade e não o livre arbítrio.

O livre arbítrio é, então, uma visão pessoal, inscrita na personalidade e inscrita, em última análise, no Bem e no
Mal.

Para o Absoluto, não existe nem Bem, nem Mal, porque o Bem e o Mal são apenas consequências da
dualidade, da lei de karma e que, jamais, a lei de karma pode se acabar.

Aliás, os seres que vivenciaram, não o despertar do Si, mas que se tornaram Liberados Viventes, todos eles
denunciaram a não realidade do livre arbítrio, a não realidade da livre escolha.



Crer que há uma escolha é próprio do ego.
Crer que agindo de tal modo vamos liberar alguns sofrimentos, é próprio do ego.
Obviamente, este mundo, em si mesmo, sempre pede uma solução no mundo.

Mas qual solução vocês querem encontrar?
Aquela que os mantêm neste mundo?

Ou aquela que lhes dá a Paz e aquela que lhes dá a Eternidade?
Não pode ser os dois, indiscutivelmente.

Portanto, querer buscar por que tal pessoa vive o Mal ou por que tal outra pessoa vive o Bem, faz apenas
fortalecer a ilusão do livre arbítrio e os mantêm nos condicionamentos.

O Absoluto não conhece qualquer condicionamento.
Ele é verdadeira Liberdade e Liberdade total, jamais se inscrevendo no livre arbítrio, que é, indiscutivelmente,

ainda uma vez, do domínio da personalidade e não da Unidade.
E, ainda menos, do Absoluto.

Isso os chama, então, a um reposicionamento.
A vítima tem necessidade do seu algoz.
O algoz tem necessidade da sua vítima.

Pouco importa as razões, porque as razões estão inscritas em uma sequência lógica de ações-reações que
nada tem de lógico, mas que mantém a aparência de uma coerência, a aparência de uma possibilidade de

solução, o que, é claro, é estritamente impossível.
O que eu digo incita-os a mudar de olhar, a mudar de posicionamento, a não mais considerar-se nem como

vítima, nem como algoz, nem como salvador, mas, sim, a superar e transcender o conjunto dessas condições a
fim, justamente, de não mais ser condicionado e, sobretudo, de não mais ser condicionante para os seres que

vocês se relacionam, que vocês cuidam, que vocês educam, que vocês têm a incumbência disso.
Porque o homem submisso à dualidade vai educar.

Mas a educação é tudo, exceto a Liberdade.
 A educação é apenas para fazer entrar em um molde, fazer entrar em um mecanismo de funcionamento, que

esta educação seja aquela da escola ou mesmo uma educação dita espiritual.
Ela os mantém, de maneira inexorável, na dualidade, no Bem e no Mal, deixando-se buscar um bem para fugir

de um mal, sem jamais, é claro, poder sair.
Essa é a armadilha mais crucial para a Consciência.

Vocês querem viver a armadilha?
Vocês querem viver a Liberdade?

Cabe a vocês decidir.
O próprio agenciamento do seu mental deve, da maneira mais evidente possível, levá-los a sair deste

autocondicionamento, desta lei de ação-reação.
Essa mudança de posicionamento não é uma negação da ação-reação, mas, sim, o acesso a algo, cujos

efeitos são reais, palpáveis.
Cabe a vocês decidir, como sempre.

O que os assenta, em meio ao limitado, será sempre o condicionamento.
A Liberdade não conhece qualquer condicionamento.

***

Pergunta: colocar a atenção na Onda da Vida permite desenvolvê-la?
 

Não.
Permitia torná-la mais consciente, mas, certamente, não desenvolvê-la.

Tomar consciência de um mecanismo, qualquer que seja, em meio a este mundo e esta dualidade, é outra
coisa.

Enquanto eu chamo sua atenção para a posição do seu pé, vocês não têm consciência de onde está o seu pé.
Há, portanto, uma mudança de atenção e uma mudança de polaridade.

Colocar uma atenção ou uma consciência em uma zona deste corpo, além do que foi nomeado Estrelas ou
Portas, mais precisamente, agora, na Onda da Vida, foi uma primeira etapa que é levada a ser substituída, bem

depressa, por uma ausência de identificação com o observador, com a testemunha, mas para tornar-se si
mesmo o que era previamente observado e também identificado.

A Onda da Vida não se importa com a sua vontade.
A Onda da Vida não se importa com a sua presença em meio a uma Consciência, qualquer que seja, que ela
seja Turiya, que ela seja aquela do sonho, do sono ou a consciência ordinária, já que o Absoluto e a Onda da
Vida são apenas as testemunhas deles mesmos e de nada de conhecido e de nada de sistematizante, para

vocês, sobre este mundo.



É um momento em que é preciso passar do observador, daquele que observa isso, àquele que não é mais ele,
mas que se torna ainda isso.

Passar, então, de algum modo, do “eu sou” (ou do Si) ao “Eu sou Isso” (ou ao não Si).
Não há qualquer maneira de sair do contexto senão conhecendo este contexto e, de qualquer forma,

apreendendo-se, depois de tê-lo apreendido, de que não há qualquer existência própria, exceto, justamente,
nos contextos que foram definidos por vocês ou pelo conjunto das consciências denominadas “humanidade”.
Os povos nativos falam, assim, do tempo do sonho e consideram, com justa razão, que o conjunto das vidas
que nós levamos, nesse contexto da dualidade, é apenas um sonho do qual será preciso ainda sair um dia.

E para sair do sonho é preciso, efetivamente, saber que vocês sonham.
Isso remete, é claro, também à Caverna de Platão, isso remete ainda à Maya, isso remete, inexoravelmente, à

noção de Transcendência, de morte e de vida.
Depois de ter sido o observador ou a testemunha, vocês se apreendem de que não há nem observador, nem

testemunha, nem observação, nem observado.
Naquele momento, vocês se tornam o conjunto das proposições, sem nada excluir.

Aí está o Absoluto: “Eu sou Isso”.
Há, então, uma espécie de descontinuidade, total, entre esta Margem e a outra Margem.

Uma descontinuidade total entre o Bem, e o Mal, e o Absoluto.
É-lhes preciso, efetivamente, passar da posição do observador (ou da testemunha) à ausência total de

observação.
Mas a observação é apenas possível através da Consciência.

É nesse sentido que o Absoluto não é a Consciência.
Para que haja observação, é preciso que haja, de algum modo, projeção da Consciência em um limitado e

identificação a esse limitado.

***

Pergunta: sentir simplesmente a Onda da Vida permite, justamente, identificar-se a ela?

A identificação necessita de um processo, ainda uma vez, de projeção.
A Onda da Vida é a sua natureza e a nossa natureza, a nossa essência, o nosso aspecto imanente e

transcendente, que é a Totalidade nomeada Parabrahman, muito além da Unidade, muito além de todo
princípio.

Isso significa que não existe nem mundo, nem pessoa, nem objeto, nem sujeito.
O sentir é da observação.

O que ocorre, independentemente da sua própria participação.
E, evidentemente, o momento em que mesmo isso é deixado, é o momento em que vocês não podem mais

sentir, em verdade, nem ignorar, tampouco.
Esta identificação final faz de vocês o Absoluto.

O Absoluto que, pela mudança de posição, além de toda Consciência, tira-os de todo limite, de toda limitação,
de todo confinamento, de toda condição e, sobretudo, de toda pessoa.
Ou vocês são o conjunto das pessoas, ou vocês não são ninguém.

Mas vocês não são mais esta pessoa.
Ainda menos este indivíduo.

Ainda que haja persistência de uma forma, ainda que haja persistência de uma pessoa e de um indivíduo,
vocês não são mais este indivíduo e esta pessoa.

Assim como vocês não são, especificamente, uma outra pessoa, nem um outro indivíduo.
Mas vocês são a soma (e não somente a soma) de todos os indivíduos, de todas as pessoas.

Lembrem-se: vocês não podem definir o Absoluto.
 Vocês apenas podem apreender depois de refutar o que é efêmero.

O Absoluto jamais pode ser efêmero.
Assim, portanto, a própria vida, inscrita entre o nascimento e a morte, não pode ser a Verdade.

Isso é uma crença.
Do ponto de vista daquele que vive este corpo, isso é certeza e verdade e, aliás, a única verdade, provável pela

lei de ação-reação.
Mas, para o Absoluto, isso é tudo exceto uma prova, mas, sim, uma negação do Absoluto.

Vocês são o que vocês são, por toda Eternidade, antes de tomar um corpo e antes de deixar um corpo ou
depois.

Viver a Consciência disso é viver a Onda da Vida.
Abandonar isso é tornar-se a Onda da Vida, não como um nascimento, mesmo se, efetivamente, nós lhes

falamos de Renascimento ou de Ressurreição, mas, sim, como um ato fundador do Último.



O mecanismo não é intelectual, nem mesmo mental, mas é um mecanismo transcendental onde, de repente,
de uma única vez, após algumas experiências, mais ou menos extensas, mais ou menos intensas, vocês se

instalam no Absoluto.
Não como uma crença, mas, sim, como a única evidência possível de que, qualquer que seja o futuro deste
corpo, qualquer que seja o futuro deste mundo, qualquer que seja o futuro do conjunto das Dimensões, do

conjunto das Consciências e do conjunto das Presenças, vocês irão permanecer, para sempre, este Absoluto.
Não existe qualquer ponte para levá-los do conhecido ao Desconhecido, desta Margem à outra Margem.
Há apenas o desaparecimento deste rio, totalmente, que os transporta, por Transcendência, na Verdade.

Não há mais conceito, não há mais reflexão, não há mais ideia, não há mais pensamento, não há mais qualquer
sentido mesmo de “eu sou”.

Não há, aliás, mais Consciência.
A Onda da Vida (testemunha e marcador do nascimento disso) é inexorável (como foi dito) e irreversível, neste

tempo da Terra, se tal for o seu desejo.
E o seu desejo estiver aí, além de toda vontade, a partir do momento em que a Onda da Vida se instalar no

nível dos dois primeiros chakras.
Vocês venceram a morte, vocês venceram o nascimento, vocês venceram a Ilusão, mas isso não é um

combate.
É, de algum modo, um relaxamento total do que vocês pensavam manter ou possuir.

Nada há a pedir.
Nada há, sobretudo, a vencer.

Há apenas que ser isso porque vocês são isso.

***

Pergunta: como saber se a Onda da Vida atingiu os dois primeiros chakras?
 

Pelas percepções, localmente, no nível do que se nomeia peristaltismo do períneo, que ocorre de maneira
automática.

Esta oscilação de contração-dilatação, este jorro comparável a um êxtase ou deleite sexual intenso, mas que
não depende de qualquer causa, de qualquer pessoa, de qualquer coisa senão dela mesma.

Naquele momento, o Absoluto torna-se na ordem do possível.
Ele se torna a sua Verdade, a única e exclusiva.

É por isso que isso ocorre de maneira mais natural nos momentos em que vocês estão deitados, nos
momentos em que vocês estão relaxados, nos momentos em que vocês dormem, em suas noites (de maneira

preferencial, mas não unicamente).
Porque é naqueles momentos, nesta posição deitada (que é, então, o inverso da posição em pé), em suas

noites (que são, então, o inverso dos seus dias), neste espaço onde não pode existir qualquer coisa senão um
sonho, onde o mental não tem mais tomada, onde as emoções não têm mais tomada (porque vocês não estão

mais presentes em vocês em meio ao ego), que isso pode se concretizar para vocês.
E, no entanto, isso sempre esteve aí.

***

Pergunta: viver experiências sensuais, no sonho, tem relação com a Onda da Vida?

Totalmente, transcendendo todos os tabus, todos os condicionamentos, toda noção de personalidade, toda
noção de posse.

Que isso se refira a vocês com vocês mesmos, com qualquer projeção, com qualquer ser.
É bem por isso que o conjunto das religiões, sem qualquer exceção, o conjunto das tradições, ocultou esta

noção de sensualidade.
 Eu não quero dizer por aí que o ato sexual leve à Graça, mas que, inegavelmente, como eu disse, isso

procede da própria natureza, da própria vida, além da vida.
Mas, para isso, é preciso que todo peso de pecado, todo peso de proibição, em relação com a morte, com o

nascimento e com a sexualidade, tenha sido, anteriormente, totalmente transcendido, não por uma ascese,
mas, bem mais, pela própria Luz Vibral, tendo invertido as energias dos dois primeiros chakras pelo despertar
de uma das Coroas Radiantes onde, eu os lembro, a Luz Adamantina, a Radiação do Ultravioleta e do Espírito

Santo vieram transmutar, em parte, a ação das energias encarnantes do primeiro e do segundo chakras,
privados da sobrevivência.

Inegavelmente, há uma relação (mais do que formal e mais do que forte) entre esses sonhos ou essas
manifestações que eu qualificaria de pseudo sexuais, porque é o mesmo mistério.

O que explica, aliás, que todos os tabus e as proibições, todos os desejos, todas as perversões como todos



os prazeres, giram, para a maior parte da humanidade, ao redor disso.
Mas desviados, alterados, diminuídos.

Reencontrar o andrógino primordial, reencontrar a bipolaridade, muito além dos sexos, faz parte, é claro,
da concretização ou da revelação do que sempre esteve aí, ou seja, a Onda da Vida.

É o momento em que o Céu desposa a Terra e em que a Terra desposa o Céu.
Naturalmente, é um Casamento, é uma União.

Mas esta União, contrariamente ao casamento humano ou à sexualidade humana, é transcendente.
Ela libera de todo contexto, de todo confinamento, de toda relação e de toda condição.

Este Êxtase é, realmente, a nossa natureza, a própria natureza da vida, a própria Essência da vida, em qualquer
Dimensão, sem qualquer exceção.

A violência, o Bem e o Mal, a morte e o nascimento, não são, em última análise, senão a negação deste Êxtase.
De nada serve buscar os fundamentos ou os atos fundadores desta negação porque isso seria ali dar peso,
mesmo se, a um dado momento, nós lhes demos explicações sobre a natureza da Sombra e a natureza da

Luz, sobre a própria natureza da falsificação e dos dados históricos.
Hoje, isso não é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mas isso é, simplesmente, transcendido pela própria

Onda da Vida e pela própria Terra.
Em outros lugares que sobre este mundo, em todas as Dimensões, há Fusão, há Comunhão, há Dissolução, há

deslocalização e multilocalização que, evidentemente, a personalidade vai poder chamar de sexualidade.
Mas que, evidentemente, estritamente nada tem a ver com um ato sexual, mesmo se isso for vivenciado assim,

já que há, realmente, transcendência da carne.
Mesmo se isso for vivenciado no Estado de Ser, como nesta carne, isso ocorre sem a carne, naturalmente.

Obviamente, estando encarnados, alguns podem realizá-lo na carne já que, de todo modo, eles conseguiram
transcender o tabu final da humanidade através, justamente, do nascimento, da morte, da procriação e da

sexualidade.
Alguns seres chamados de “Mestres”, no século XX e muito antes, tentaram, por pequenos toques, falar-lhes

sobre isso.
Mas enquanto a personalidade estiver no controle, isso irá permanecer apenas da sexualidade, mas jamais irá

se tornar a Onda da Vida.
A sexualidade sagrada não é um ato sexual, mas é um ato de União mística entre as duas polaridades

Interiores do Ser, como de qualquer ser encontrando uma outra Consciência, sem referência a uma polaridade
sexual.

Dito de outra forma, nas outras Dimensões, vocês passam a vida, a Eternidade, como uma aparência de
efêmero, comungando no Êxtase.

Mais próximos de vocês, sobre esta Terra, existem os mamíferos marinhos, vivendo na 3ª Dimensão, mas
Unificada (eles são os Guardiões da Terra) e, como por acaso, a sua única atividade, além da alimentação, é o

jogo e o amor, em todas as suas formas.
Isso é inconcebível para o ser humano, pelo próprio fato do confinamento, onde as próprias regras desta
carne, os condicionamentos desta carne, através das idades, através das diferentes etapas da vida, não

permitem realizar isso.

***

Pergunta: a Onda da Vida é levada a subir acima do chakra cardíaco?

Sim.
Ela se desloca por toda parte.

Nos ensinamentos, aliás, do budismo sagrado inicial, a Onda da Vida sobe sob os pés, da terra, aparece no
nível do Sahasrara ou sétimo chakra, para brotar como Vajra.

E daí, aliás, vem o nome de Vajrayana.
Da união, como isso já foi nomeado, da Prakriti e Purusha: a união dos complementares e opostos.

Mas o objetivo não é somente sair pela cabeça, não somente se instalar no Coração, mas, sim, realizar a
alquimia Final conduzindo ao Absoluto, que isso seja com esta forma, sem esta forma, chamada de corpo.

Mas isso não terá, definitivamente, mais qualquer importância, já que aquele que está instalado na sua natureza,
no Parabrahman, sabe que este corpo é ilusório e efêmero.

Ele não o rejeita, ele não o condena, mas ele sabe que ele vai desaparecer, sem qualquer apreensão, sem
qualquer angústia, sem qualquer luto.

A Criação, como o incriado, ou como a acriação é, em última análise, um ato sagrado.
Este ato é, antes de tudo, um ato minimizado de interpenetração, no nível do ser humano, enquanto

sexualidade.

***



Pergunta: quando vivemos a Liberdade ela pode se exprimir recusando estabelecer-se no
Absoluto?

Sim, porque vocês são inteiramente Livres.
E esta Liberdade não é uma recusa.

O Absoluto jamais será um objetivo, nem uma etapa.
Esta é a Verdade.

Mas reconhecer a Verdade, viver a Verdade, não passa, necessária e obrigatoriamente, pelo desaparecimento
terminal ou final de toda individualidade.

Vocês são o que vocês São, antes de nascer, ou depois de morrer.
E isso está presente, por toda Eternidade, em qualquer tempo e em qualquer espaço, em qualquer Dimensão.

Vocês são isso.

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu agradeço as nossas partilhas.
Eu lhes proponho (e eu nos proponho) um compartilhamento da Graça.

Eu lhes digo até breve, no Amor e na Verdade.
Juntos, compartilhemos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

IRMÃO K ama vocês porque vocês são Amor.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1401

31 de março de 2012
(Publicado em 1º de abril de 2012)

***

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

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes, eu vos saúdo, no Amor e na Verdade.

Eu desejaria vos falar da noção de percepção, e da não percepção. Ambas numa relação de continuidade de
um para outro, mas também para aqueles que, precisamente, não percebem o que se desenrola.

Lembrem-se de que toda a consciência é o meio de perceber, pela distância existente entre o sujeito e o
objeto. É precisamente a distância que cria a percepção (ou a sua ausência de percepção).

Esta percepção, certamente, ultrapassa largamente o âmbito dos sentidos habituais. Ela se apoia, certamente,
num suporte que é o corpo, e num suporte que é a nossa própria natureza, o mesmo é dizer, antes do

Absoluto, a consciência.

A percepção está, de qualquer maneira, na base da consciência. Noutros tempos, vos foi dito que a
consciência era Vibração, essa é a Verdade. E a Vibração permite, aí também, consciencializar a Luz, viver o

Despertar, viver a Realização (segundo a permanência, ou não, da Luz).

A percepção, que é, portanto, resultado de uma distância, e também qualquer coisa que é descriminante na sua
própria manifestação, dando a sentir, ou a ressentir, qualidades particulares. Esta qualidade, qualquer que ela
seja, pode resolver-se, de fato, em dois movimentos, e somente dois movimentos: um movimento que dilata e

um movimento que retrai.

O movimento que dilata é, de qualquer modo, uma forma de expansão. O movimento que retrai é uma
contração. Foi-vos relatada, também, a retração da alma face ao Absoluto.

Isso foi exprimido, em outros termos, pela nossa Irmã GEMMA, há alguns instantes (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI, de 10 de abril 2012) (*), e também, em múltiplas ocasiões, pelas outras Estrelas.

A percepção pode ser também assimilada a uma mudança de gama de frequências (abrindo ou fechando, indo
para cima ou para baixo, na expansão ou na contração) daquilo que é percebido. E portanto, de uma maneira ou

de outra, pode ser chamado “ver” mesmo se, certamente, o que é visto não tem nada a ver com os olhos.

***

A percepção é a base da mudança, que faz passar, se assim podemos dizer, de um estado a outro estado, de
uma etapa a outra etapa. Podemos dizer que a percepção, no limite, cria o mundo e que a não percepção faz

desaparecer o mundo.

O que se passa nas fases em que vocês acordam de manhã, e nas fases em que vocês dormem, à noite.
Sempre o mesmo movimento, num sentido ou no outro, a mesma consciência, e portanto, como corolário, da

concepção e da própria percepção.

Há, efetivamente, nesta noção de percepção e de não percepção, uma dinâmica, um movimento, qualquer
coisa que muda. Certas mudanças vos são habituais (e nos são habituais, na encarnação), como a alternância

vigília/ sono. Outras são menos habituais e correspondem talvez àquilo que vocês perceberam e viveram
durante estes anos, em que a vossa consciência passou de um estado separado, dividido, a uma Consciência
não separada, não dividida (quer isso seja no âmbito do Despertar ou da Realização). Sempre esta noção de

movimento, do que se expande ou do que se contrai e se retrai.

A retração, a contração, é, portanto, uma percepção, também. Mas uma percepção que não vai no sentido
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idêntico (que é talvez oposto) ao da expansão. Todos os estados de Luz (quer sejam das experiências ou dos
estados estabilizados) são expansões da Consciência levando a viver uma Consciência diferente, Unificada ou
Unitária. Num dado momento, no espaço e no tempo, vai-se viver uma expansão que não depende mais de si,

mas do universo, se o podemos dizer, do ambiente, ou de uma outra Consciência.

Pelo menos, é a impressão que foi dada, depois do que foi descrito como o Casamento místico: um elemento
considerado exterior (ou diferente) vem jogar, de qualquer maneira, com a percepção, que pode então oscilar

num sentido ou noutro, de contração ou de expansão. Estas são as diferentes abordagens que foram descritas
pela nossa Irmã GEMMA.

***

Também foi relatado, durante estas últimas semanas, a possibilidade de se tornar Absoluto e de não mais
colocar distância (e, portanto, percepção diferencial) entre esse corpo, essa consciência desse corpo, e a

Consciência da Onda da Vida.

Viver o Absoluto vos leva a considerar as percepções como um elemento relativo, quaisquer que sejam as
etapas, de expansão ou de contração. Essas etapas participam, inegavelmente (que isso seja uma distância ou

uma identificação) num movimento. Esse movimento, qualquer que seja, sendo a característica do que foi
denominado a Vida. E vocês são aquele que observa e vive esse movimento, em permanência, neste mundo.

Se vocês aceitam realizar as pesquisas que vos foram dadas, por diversos intervenientes, vocês irão
aperceber-se que, a um dado momento, vos é proposto, por vocês mesmos, por experiência, a não percepção

que é bem mais que, simplesmente, a paragem de um movimento. É um mecanismo (se assim posso dizer)
onde vocês vão consciencializar, para além de toda a consciência, e portanto, além de toda a percepção, que
existe qualquer coisa que é imutável. Que não é mais uma percepção, que não é mais uma consciência, mas

que é, de qualquer maneira, a trama que contem tudo o resto.

Nesse momento, o que quer que a vossa vida escolhesse para vos fazer viver a União mística ou o Êxtase (que
vos faz tornar-se este Êxtase ou esta União com esta Consciência), vocês identificam, se assim podemos

dizer, claramente, que existe qualquer coisa que nunca se moveu, que sempre esteve lá. Que não foi nem uma
contração, nem uma expansão e que é, portanto, se o podemos dizer, uma não percepção. Mas que não é

verdadeiramente da mesma natureza da não percepção daquele que nunca percebeu um movimento (da Onda,
da Vibração, da energia, da consciência). E, no entanto, os dois não estão assim tão afastados um do outro.

***

Certamente, para aquele que nunca percebeu, há talvez uma frustração, o sentimento de não ser como aqueles
que vivem o que ele mesmo procura. Eu convido todos estes seres a ultrapassar, precisamente, tudo o que foi
descrito. Mas para ultrapassar tudo o que foi descrito, porque não foi vivido, precisa também aceitar ultrapassar

as suas próprias emoções, a sua própria vivência, para lá da percepção. E isso abrirá a porta, se assim
podemos dizer, daquilo eu nomeei a não percepção, daquilo que está sempre lá, e que sempre esteve lá, e

nunca se moveu. E que, de qualquer maneira, está ao mesmo tempo presente na Onda da Vida, no Absoluto,
mas também no relativo que vocês são.

Se vocês não vivem nada, e nenhuma percepção, esta interrogação vai vos tomar, num dado momento ou
noutro. Não, simplesmente, a interrogação de porquê vocês não viverem a Vibração (ou a Onda da Vida, ou as
Coroas Radiantes): parece-vos, às vezes de forma dolorosa, permanecer no ego, no cais da gare, na mesma

margem e de nunca conhecer a outra margem.

As circunstâncias muito particulares da Terra, hoje, fazem com que não possa existir diferença,
fundamentalmente, entre aquele que percorre a outra margem, que se estabelece no Absoluto, e aquele que

não vive nada. Não porque ele não acredite, não porque ele o rejeite, mas simplesmente porque esta
capacidade não nasceu nele: não há possibilidade de percepção, e portanto de mudança.

Para estes seres, tenho necessidade de dizer (mais do que para os outros): aceitem que vocês não são
diferentes, que não estão no local errado. E que, precisamente, essa não percepção pode representar um

trunfo, no sentido em que vocês estão virgens, precisamente, de percepções diferentes.

Ou então, vocês estão tributários, simplesmente, de períodos de contração, de medos e angústias, de dúvidas.
Eu vos peço, mesmo que vos pareça estarem tributários disso, certamente, aí também, de apreender e aceitar

que vocês não São isso.

É neste sentido que os diálogos que vos propõe aquele que se denomina BIDI são mesmo para vos fazer
descobrir o ponto de Basculamento, mesmo no sentido da vossa própria interrogação e da vossa não

percepção. O mesmo é dizer no seio do vosso mental, da vossa própria vida, independentemente de toda a
vontade espiritual.

Vocês não estão nem amputados, nem mais pequenos, nem maiores. Considerem simplesmente que vocês
estão diferentes, por agora. Mas que a finalidade (se é que nos pudemos exprimir assim) é e permanece



sempre a mesma.

Esta oportunidade de não percepção cria, efetivamente, o que eu denominei esta frustração, e ao mesmo
tempo, esta necessidade. Então, eu vos peço para esquecer a necessidade, e esquecer a frustração também.

E, mais que nunca, para vocês que estão na percepção, permanecerem tranquilos e em Paz. E de se
colocarem a única questão que vale a pena, neste caso, e que não é a de se dizerem: «porque não vivo isso?»

ou de procurar uma qualquer causa mas, antes, de se perguntarem quem vocês São.

Ao perguntarem-se, sinceramente, quem vocês São, vocês irão poder colocar-se, de qualquer maneira, à
distância daquilo que vocês creem ser. Porque, talvez, o vosso maior problema, que vos autolimita, seja

certamente de se crerem, aí também, esse corpo, essa procura, essa vivência.

***

A partir do instante em que vocês colocam, aos vossos pés, todas as questões relativas à vossa não
percepção, sem procurar perceber o que quer que seja (já que vocês são, à priori, incapazes), simplesmente,

vos perguntando quem vocês São, e, claro, não aceitando ser simplesmente essa pessoa (não a abandonando
e não a negligenciando), mas se colocando a questão que vos foi submetida, quer dizer, refletir

verdadeiramente no que é permanente e no que é efémero.

Assim como pôde fazer BIDI, vocês vão criar zonas que não são zonas de agitação mental mas, antes, zonas
de fricção ou de resistência, como foi dito que são, de qualquer maneira, propícias a ir para lá da vossa não

percepção.

Vocês fazem, de qualquer maneira, uma espécie de caminho invertido, mas vocês não estão no inverso. A
União mística também vos está aberta. As modalidades, simplesmente, são diferentes. Não há aí nenhum

julgamento de valor, nem de superioridade, nem de inferioridade. Simplesmente, se posso me exprimir assim,
o vosso tempo não chegou ainda. E, no entanto, ele chegou agora, ou vai chegar de forma imediata. Desde

que vocês parem de se colocar a questão da não percepção, vocês saem, vocês próprios, do ciclo vicioso da
interrogação e do círculo vicioso de uma forma de culpabilidade, de colocarem em dúvida aquilo que vivem os

outros, porque vocês não o vivem (ou porque vocês o procuram, no inverso).

Lembrem-se de que a Onda da Vida não faz diferença entre uma árvore, um humano e um pássaro: ela é
estritamente a mesma para toda a vida, quer essa vida a reconheça ou não, a viva ou não. Vocês banham-se
todos, nesta Terra, no mesmo banho, na mesma Onda. Quer isso vos seja perceptível ou não, quer vocês a

recusem, quer vocês a aceitem, quer vocês a procurem, isso não muda estritamente nada.

É, portanto, a vossa própria consciência que se desloca, de qualquer maneira, na Onda da Vida, ou não, vos
dando a perceber, ou a não perceber. Foi-vos dito que a Onda da Vida, mesmo se ela nasceu de forma bem
mais presente, pela Libertação da Terra, sempre esteve presente. Simplesmente, o Ancoramento da Luz e a

Irradiação da Luz, por aqueles que foram denominados Sementes da Luz, permitiu, de qualquer maneira, torná-
la mais estável, e mais evidente.

Se vocês aceitarem, na não percepção, colocar as vossas próprias condições (quer dizer não ser esse corpo,
não ser o que viveu esses sofrimentos, e de não ser mesmo a pessoa que está aí, mas mais do que isso), não

há nenhuma razão válida para que a vossa consciência não se desloque na Onda da Vida.

Certamente, eu dei a noção de tempo exato, ou do tempo que ainda não veio, mas se vocês não fizerem a
experiência, como saberão que o vosso tempo não chegou? A Onda da Vida é, portanto, um convite (para
aqueles que a vivem como para aqueles que não a vivem) a ultrapassar a percepção da contração ou da

expansão, ou a não percepção.

Lembrem-se de que o que é percebido é o que é exterior, mesmo se isso é vivido no Interior.

Lembrem-se de que se vocês não perceberem (estando, portanto, na não percepção), vocês se colocam, a
vocês mesmos, no exterior, e, portanto, se vocês aceitam não ser este exterior, tudo se desenrolará.

Eu não vos peço, claro, aí também, que me acreditem, mas, simplesmente, que tentem a experiência. Porque
é uma experiência, mesmo se esta experiência ultrapasse o âmbito do que será vivido (ou não) no seio da

experiência, porque há uma instalação do que se produz, num período, numa Eternidade.

***

Lembrem-se do que eu pude dizer: que os únicos obstáculos, finalmente e em definitivo, não são vocês, mas
antes (certamente) o que vocês acreditaram, o conjunto das vossas crenças, que estão ainda presentes: aquilo

em que vocês creem, aquilo a que vocês aderem, e que não é o Infinito, nem o Absoluto.

Tudo o que vocês aceitaram colocar como âmbito, como limite e como condicionamento, é justamente o que é
para observar, agora, como não sendo vocês. Sem nenhuma culpabilidade, mas com um olhar lúcido sobre
vocês mesmos, um olhar lúcido e justo, sobre aquilo que vocês creem e que vocês não experimentaram.



Se, simplesmente, vocês aceitarem desfazer-se disso, então, vocês verão, por vocês mesmos, que se
desenrolarão coisas bem diferentes, em vocês e no exterior de vocês.

A Libertação começa por encontrar a Liberdade. Com efeito, não pode existir Libertação sem Liberdade
encontrada. E a Liberdade é ser Livre de todo o dogma, de todo o limite, do vosso passado. Mais do que

nunca, para vocês que não percebem nada, é preciso aceitar que vocês não são, de forma nenhuma, esse
passado que vocês viveram.

Qualquer que seja a impressão que possa dar, de vos afetar, é preciso desembaraçarem-se das vossas
próprias percepções passadas. Porque essas percepções do passado vos impedem de viver a percepção do

Presente.

É preciso verdadeiramente que vocês se dirijam à Liberdade. De fato, vocês devem Libertar-se de vocês
mesmos, do que vocês creem. Não haverá, então, mais nenhuma razão válida para que a expansão não se

produza. Vocês não têm que trabalhar sobre o porquê de vocês não perceberem, nem desenvolver (ou querer
desenvolver) uma qualquer percepção, mas antes extraírem-se das percepções de todo o passado e de toda a

crença.

É preciso, de qualquer maneira, libertarem-se de todos os pesos, de tudo o que vos condicionou, do tudo oque
vocês viveram, e que não é mais a experiência do vosso presente. Porque nenhuma experiência do passado

pode ser de alguma utilidade para vocês, para perceberem o que se vive, hoje, sobre a Terra.

Aí reside, de qualquer maneira, o segredo da vossa própria transformação. É preciso, portanto, Libertarem-se
de tudo o que é conhecido, porque o que é conhecido pertence ao passado ou à crença. É preciso mesmo
desembaraçarem-se de uma qualquer crença ou de uma qualquer esperança na Onda da Vida, nas Coroas

Radiantes, se vocês não as vivem. É preciso serem como a criança: virgem de todo o pré-julgamento, de todo
o condicionamento.

Se vocês se preocuparem somente com isso, não haverá mais nenhum obstáculo válido para a Onda da Vida.

Vocês não têm que a procurar, porque ela não nascerá (como foi dito) de uma busca qualquer mas antes do
desaparecimento de toda a organização, de toda a crença, de todo o limite em vocês mesmos. Mas vocês são

responsáveis da vossa organização, dos vossos limites, das vossas crenças, das vossas experiências
passadas. E somente vocês, são capazes de aniquilá-las de qualquer maneira.

***

É preciso, efetivamente, assumir uma distância e, portanto, olhar o que, até ao presente, vocês viviam (quer
isso seja na recordação, ou na memória). Vocês se apropriaram, de qualquer maneira, dos vossos próprios
sofrimentos, fazendo-os reviver no presente. E é isso, somente isso, que vos impede de viver o que é para

viver. Nada mais.

E, portanto, se vocês aceitarem desligar-se, real e concretamente, se vocês aceitarem não ser o resultado do
vosso passado ou do vosso condicionamento, não haverá mais nada a fazer. Não haverá nada a querer

perceber. E vocês sairão, efetivamente, da não percepção.

Isso se realiza, se o podemos dizer, rapidamente, muito rapidamente, se vocês forem lúcidos e honestos
sobre o que vos condiciona, sobre o que vos faz sofrer, hoje: Não são senão crenças. Da mesma forma que

muitos, entre nós, vos falaram deste mundo Ilusório, da Maya. Esta Maya nunca impediu o Brahman de estar aí,
o Parabrahman de estar aí, e o Atman também não: é verdadeiramente uma questão de olhar e de

posicionamento. E simplesmente, se a Onda da Vida não nasce e se, hoje, nenhuma percepção emerge em
vocês, é apenas uma questão de posicionamento, de colocação. Onde estão vocês? E o «onde estão

vocês?» não se pode definir senão a partir do momento em que vocês tenham colocado a questão de «quem
são vocês?».

Abandonem mesmo a ideia de vocês serem um ser humano, de ser um corpo, de ser uma história. E vocês
verão, nesse momento, que os campos da percepção se abrem em vocês.

Existirá um mecanismo (mais uma vez, se eu posso dizer essa palavra) que vai se desenrolar em vocês, se
desencadear, como uma forma de expansão que se produzirá.

Lembrem-se de que é sempre o olhar que vocês dirigem a vocês mesmos que vos condiciona: é o peso das
crenças, o peso da experiência passada, que vos priva da experiência presente.

Há em vocês absolutamente todas as capacidades de realizar esta Obra, simplesmente aceitando soltar o que
vocês não são. Hoje, vocês não estão mais, como foi dito, no tempo dos ensinamentos (tais como os que nós
vos demos, e, sobretudo, UM AMIGO, sobre os diferentes Yogas). Vocês estão no tempo de atualização de

vocês mesmos.

Se vocês aceitam isso, não há nenhuma razão válida que possa opor-se à Onda da Vida, ao Absoluto.

***



Lembrem-se de que é muito fácil e muito simples. Que vocês não estão nas etapas de construção do Si, mas
que vocês têm, realmente, a possibilidade, de imediato, de desviar tudo isso. De não ter construído ou a
construir o que quer que seja. Tornar-se virgem, e tudo se produzirá. E o que se produzirá, lembrem-se, é

independente da vossa vontade, do vosso desejo, da vossa aspiração.

Certamente, vocês poderão sempre imaginar ter a possibilidade de criar esta Tensão para o Abandono, mas é
preciso uma alma muito forte e, de qualquer maneira, predestinada. E vocês não têm que culpar, aí também, se

vocês não são uma alma forte ou predestinada. Porque, finalmente, nós estamos todos destinados à mesma
coisa, quer o queiramos ou não.

Se vocês aderirem a estas percepções da vossa própria Libertação, e sobretudo, da vossa própria Liberdade
(em relação ao todo existente, ao todo conhecido, ao todo vivido), vocês serão, efetivamente, como a criança,

nua e virgem, e vocês poderão passar para o outro lado.

De fato, não são vocês que passam para o outro lado, é o outro lado que vem até vocês, espontânea e
naturalmente.

Vocês não se deslocaram, simplesmente deslocaram o olhar. Aí também, se pode dizer, para vocês que não
vivem: não se julguem. Da mesma forma que foi dito para não julgar quem quer que seja, ou o que quer que

seja, para aqueles que viveram o Si.

Para vocês que não vivem nada, não se julguem. Se vocês forem capazes de ser suficientemente Simples, e
suficientemente Presentes em vocês, Livres de todo o pré-julgamento, de todo o condicionamento, de todo o
passado, de toda a história, a Onda da Vida se deslocará até vocês. E vocês farão o caminho inverso, da não
percepção à percepção. Sabendo que, definitivamente, o Absoluto vos dá também a transcender o conjunto

das percepções e das não percepções. Já que vocês não estão mais limitados à Onda da Vida em que vocês
se tornaram, mas que vocês percorrem todas as Ondas da Vida, em qualquer universo que seja, de qualquer

forma que seja. Mais nada, nem mais ninguém, podem ter segredos para vocês. E, sobretudo, vocês mesmos.

Libertar-se de todo o conhecido é, verdadeiramente, para aqueles que nada percebem, a Via da Evidência.
Lembrem-se de que não existe inimigo, que não existe combate a travar. Mesmo se tudo, neste mundo, parece

provar-vos o inverso, e mesmo se numerosos ensinamentos espirituais insistiram muito neste combate, do
bem contra o mal. Tudo isto não é (como vos disse, e como vos disseram certos Anciãos e BIDI), senão uma

farsa, uma fraude, um disfarce, uma ilusão.

***

Aos que não vivem a percepção, eu tenho necessidade de vos dizer: não se ocupem da percepção. Mas
precisamente, ocupem-se, em vocês, do que é percebido em relação ao vosso passado e que vem entravar o

que é para viver.

Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês verão que é o conjunto dos hábitos e das crenças que
vos impedem. E que sendo assim honestos, não há nenhuma circunstância exterior (familiar, profissional,

afetiva) que represente um obstáculo. Mas as construções que vocês colocaram sobre esta situação, sobre
estas questões, são o obstáculo. Não é nunca o outro que é o obstáculo, mas sempre vocês mesmos, sem

nenhuma culpabilidade.

É preciso olharem-se com ternura, com Amor, e estar lúcido disso. Nesse momento, a percepção virá até
vocês.

Aqui estão os elementos, de fato muito simples, que eu vos queria dar. Porque eles completam, eu diria, de
forma evidente, o que pode dizer a nossa Irmã GEMMA sobre este Casamento Místico (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI de 10 de abril 2012 [em tradução]) que é, efetivamente, a coisa mais impressionante que

há a viver.
Porque é a Libertação, total, de toda a ilusão.

Se tivermos tempo, e se vocês tiverem questões, e somente se nós tivermos o tempo, eu vos escuto.

***

Nós não temos questões, nós vos agradecemos.

***



Eu rendo Graça, humildemente, à vossa escuta.
Eu volto simplesmente, dentro de alguns instantes, para vos acompanhar no compartilhamento do Manto Azul

da Graça, e da Onda da Vida.

Eu vos digo, portanto, até daqui a alguns instantes. De seguida.

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

(*) - GEMMA GALGANI (10.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

***
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes apresento minhas homenagens e eu saúdo vocês.

O contexto da minha intervenção inscreve-se na sequência lógica do que foi comunicado por UM AMIGO, com
relação ao Yoga da Eternidade e, também, a uma série de elementos que lhes foram comunicados, com

firmeza, por aquele que se fez nomear BIDI.
O que eu vou dizer irá se inscrever na sequência lógica do que eu já pude dizer referente ao conhecido e ao
Desconhecido (a famosa Outra Margem) e a uma série de elementos que estão ligados também à noção de

Liberdade e, sobretudo, sua relação e sua independência e sua dependência com o Absoluto.
O Absoluto é o que é desconhecido, ilimitado, incognoscível, não perceptível e incapaz de conscientização.

O conjunto do conhecido corresponde ao que a consciência ordinária é capaz de refletir, de integrar, de
perceber e de conceber.

O Desconhecido é o que, efetivamente, a um dado momento, não lhes é nem conhecido, nem percebido, nem
concebível, nem acessível.

Podemos, efetivamente, falar da Outra Margem, e da noção de travessia.
Esta travessia sendo independente da presença de uma ponte ou de qualquer esforço para nadar na água,

mas, sim, de uma passagem que eu qualificaria de misteriosa, no sentido em que não existe meio de
passagem propriamente dito.

Não existe (assim como eu disse) solução de continuidade, de uma ao outra.
Poderíamos assimilar, ao nível da consciência, que o que é desconhecido pode ser conhecido.

Mas se ele se tornar conhecido, não é a Outra Margem: é apenas uma extensão da consciência deste lado do
conhecido, propiciando-lhes experimentar campos de experiência, cada vez maiores, mas que, a qualquer

momento e em qualquer caso, não pode permitir-lhes ir para este Desconhecido.
Foi dito a vocês, por outras palavras, também, que o Desconhecido não é algum lugar aonde ir (mesmo se eu o

chamei de Outra Margem), mas, sim, esta Outra Margem, este Desconhecido que vem a vocês, quando o
conjunto do conhecido parecer dissolver-se e desaparecer.

***

BIDI (como outros intervenientes) especificou para vocês que existiam processos particulares a aplicar.
Aqueles que foram chamados de processos de refutação, de processos de investigação, são processos que
visam, de algum modo, desembaraçá-los do conjunto do conhecido, a fim de dar lugar (é exatamente o termo)

a este Desconhecido.
Este Desconhecido que eclode, de qualquer forma, em meio à consciência, de maneira natural, a partir do

momento em que o conjunto do que é conhecido desaparece da consciência.
O conhecido é tanto a história da pessoa, a memória da pessoa, como o conjunto dos afetos, das emoções,
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das ideias, das concepções e das percepções existindo, a um dado momento, em meio a um indivíduo.
Eu fui chamado, também, a desenvolver para vocês uma série de elementos referentes à Liberdade, a fim de

fazê-los refletir.
A Liberdade é desconhecida, no conhecido, porque a Liberdade apenas pode exprimir-se através de certo

número de contextos e de limites que são perfeitamente compreensíveis (como a nós todos, quando estamos
encarnados).

***

A Liberdade que eu falei e que eu reitero, hoje, é aquela que vai levá-los viver, em consciência (e além mesmo
da consciência), a noção de não mais ser limitado, enquadrado, de algum modo, por um tempo, por um

espaço, por um corpo, por uma história, por uma concepção e, aí também, por uma percepção.
A Liberdade não está, contrariamente ao que poderíamos pensar, desde já alguns anos, no conhecimento.
A Liberdade não está, tampouco, na exploração do que é chamado de energia, mesmo se, hoje, sobre este
mundo, muitas técnicas, muitos ensinamentos, estejam ligados à compreensão e à vivência da energia, por

diferentes técnicas, ou antigas, ou mais recentes.
Excepcionalmente, a prática do que é chamado de energia, resulta na Liberação.

Isso ocorreu para alguns seres, no curso da história, mas é um caminho que está longe de ser o mais evidente,
o mais fácil porque, em última análise, qualquer que seja o Caminho (mesmo se for aquele da energia),

enquanto não existir, em meio à consciência, um elemento que os faça eliminar tudo o que vocês conhecem,
vocês não podem penetrar (ou se deixar penetrar) pelos Cantos da Liberdade e pelos Cantos do

Desconhecido ou, se vocês preferirem, pelo Absoluto.

***

É extremamente difícil, para uma consciência humana ordinária (e normal), representar o Absoluto já que, de
todo modo, o Absoluto é totalmente desprovido de qualquer representação, de qualquer forma, de qualquer

associação e de qualquer percepção.
Então, é claro, a partir do momento em que a consciência não pode se referir ao que é conhecido, ao que já foi

experimentado (ou às suas próprias percepções que foram desenvolvidas ou às concepções que foram
realizadas), torna-se extremamente difícil tentar apreender-se.

E, aliás, em momento algum, o Absoluto, como a Liberdade, podem ser apreendidos.
Já que não são (como isso foi dito a vocês), nem etapas, nem estados, mas, sim (digamos), uma outra

realidade, uma outra Verdade que não é mais relativa, mas Absoluta, ela também.
Naturalmente, em um primeiro momento, a consciência ordinária vai se interrogar, permanentemente, sobre o

sentido das nossas palavras.
Esse é, por sinal, o objetivo: não fazer girar o que vocês chamam de mental, mas, sim, colocá-los frente a uma

equação, de alguma maneira, que não oferece espaço de resolução, em meio ao conhecido, podendo, de
alguma forma, levá-los à Transcendência.

Obviamente, ao nível do ego, este procedimento sempre vai ser chamado de estúpido, já que o ego apenas
pode refletir através da percepção de uma série de dados, de uma série de elementos, perfeitamente

representáveis, perfeitamente identificáveis.
Mas isso jamais será o Desconhecido porque, este Desconhecido, este Absoluto (o que confere a Liberdade),

não corresponde a qualquer lei que vocês conheçam, neste mundo.

***

Isso foi chamado de diferentes maneiras, mas, o que vocês podem guardar, é que existe uma lei de
causalidade, de ação / reação, que se refere exclusivamente a este mundo, e que existe uma Lei de Ação da

Graça que não representa e nem corresponde, absolutamente, a este mundo, mas que se situa em outros
lugares.

Estes outros lugares têm a particularidade de não ser distante, de não poder ser conhecido como outro espaço
ou outro tempo, mas, sim, de estar agrupado (como dizia BIDI) atrás de alguma coisa, de esconder-se.

De alguma coisa que aguardaria, sem estar consciente, sem ser manifestada, o seu momento e a sua hora.
O seu momento e a sua hora são as circunstâncias particulares, onde a famosa investigação e o famoso

posicionamento em meio ao que é necessário refutar, vai levá-los a este espaço particular de vazio ou de nada.
Este espaço de vazio e de nada pode ilustrar-se, nos seus momentos de Alinhamento, como uma fase de

adormecimento, como uma fase onde, pelo contrário, as Vibrações tornam-se tão intensas que elas se tornam
(como o disse a Estrela GEMMA) um mecanismo de tremor Interior extremamente potente.

Mas tudo isso pertence ao conhecido (mesmo se era desconhecido de vocês, antes) já que se manifesta,
mesmo se a consciência se modifica, naquele momento, de maneira perceptível (e, portanto, de maneira
consciente), podendo mesmo chegar onde se pretende, ou seja, no estabelecimento, em meio ao Si e à



consciência Turiya.
Mas esta consciência Turiya, o conjunto dos Samadhi que lhes foram descritos, são apenas etapas e ilusões,
por sua vez, desde o momento em que o seu ponto de vista e o seu olhar saem deste condicionamento, saem

desta noção de evolução, de caminho, de objetivo ou de evolução mesmo espiritual.

***

Naturalmente, é extremamente delicado, por assim dizer, para o ego (para o Si, ainda mais), ousar
desvencilhar-se de tudo o que foi conquistado, de tudo o que foi experimentado, de tudo o que foi manifestado,

gradualmente e à medida do que vocês descobrem.
Entretanto, não existe alternativa e outra possibilidade.

Eu os lembro, contudo, de que o Absoluto não é, obrigatoriamente, para conceber como o seu objetivo, porque
ele jamais será um objetivo.

É um Estado (além de todo estado) que ocorre, realmente, a partir do momento em que vocês estão vazios de
vocês mesmos, vazios de tudo o que foi construído, vazios de toda história, e também de toda percepção e de

toda concepção.
Então, é claro, uma série de elementos desenrolou-se (desde pouco mais de dois meses, sobre esta Terra)
em ressonância como Manto Azul da Graça que foi colocado e que favoreceu, de alguma forma, a Onda da

Vida da Terra.
É, portanto, acessível a vocês viver alguns mecanismos, em meio à consciência (que são, então, conhecidos,

mesmo se, até agora, eram desconhecidos de vocês), novos (digamos), mas que vão levá-los,
progressivamente, a viver certos estados.

Esses estados, a partir do momento em que eles são vivenciados, tornam-se conhecidos, vocês hão de convir.
Mas eles os aproximam, de maneira indiscutível, da noção de Liberdade.

Esta Liberdade que não pode ser concebida desde o momento em que vocês estão presos e apegados a um
corpo, presos e apegados a uma história, a um cenário, a conjuntos de manifestações que fazem com que

vocês os denominem: a vida.

***

A Verdadeira Vida não é deste mundo, isso lhes foi dito, de diferentes modos, em diversas ocasiões, hoje,
como o tempo todo.

Sempre existiram seres, sobre a Terra que, a um dado momento (muitas vezes após um trauma), foram
capazes de aceder a esta Transcendência e de viver esta Transcendência, pondo fim ao observador e à

testemunha.
Lembrem-se, contudo, de que este Último, este Absoluto, não é algo que deva ser vislumbrado pelo conjunto
daqueles que vivem processos Vibratórios ligados ao Si, como alguma coisa necessariamente a transformar.

Foi dito a vocês, por outras vozes, que a Terra estava Liberada, desde um ano.
Isso é estritamente a verdade.

Esta Liberação está em andamento, no momento atual mesmo em que eu lhes falo.
Isso se traduz, é claro, pela sua Liberdade nova: aquela de poder Casar-se com a sua Cópia [Duplo], de viver

estados místicos, nada tendo a ver com o que era experimentável até agora.

***

O Êxtase Místico não é um Samadhi.
O Êxtase Místico não é uma relação do tipo personalizada, entre dois seres, mas sai amplamente desse

contexto, já que este Êxtase é (na finalidade, eu diria) o Último possível do conhecido, neste mundo.
E, aliás, o Êxtase (como lhes foi dito) é uma testemunha indireta do acesso ao Absoluto.

Este acesso ao Absoluto não sendo vocês que acedem ao Absoluto, mas o Absoluto que acede a vocês, a
partir do momento em que vocês estão vazios de tudo o que era ligado à personalidade, e mesmo ao Si, em

suas concepções, em suas percepções, em seus afetos, na sociedade.
Enquanto vocês permanecerem em meio ao conhecido, o que é nomeado o Absoluto irá lhes aparecer como

impossível, como ilusório, como algo indescritível.
Ao passo que, em última instância, se vocês fossem capazes de permanecer (como foi dito por alguns

Anciãos) tranquilos, em paz, o Absoluto iria se revelar naturalmente, e vocês deixariam o mundo do conhecido,
e entrariam nos espaços de Liberdade onde a consciência não existe mais (onde a consciência não está mais

conectada a um corpo, nem a uma história, nem mesmo a um ambiente).
Há realmente uma transcendência, naquele nível.

Talvez vocês tenham notado, ao redor de vocês, que esta sede de Absoluto seja onipresente.



***

A Liberdade, efetivamente, não é conhecida de vocês.
A Liberdade é não mais estar localizado, não mais ser dependente do que quer que seja, e de quem quer que

seja e, sobretudo, deste mundo.
Isso, é claro, não faz de vocês alguém que não esteja sobre este mundo, mas que ali está plenamente e que,

contudo, não faz parte porque você sabe (ou por vivê-lo, ou porque isso vem de muito longe) que este mundo é
apenas alguma coisa do que o afasta do que você É, em Verdade.

A Liberdade é algo que não pode existir em meio ao conhecido, aí tampouco.
A Liberdade transparece a partir do momento em que vocês vivem sua própria Transparência e onde vocês

saem do que é chamado de pessoa (com sua história, com seu físico, com sua memória, com suas
projeções).

Eu repito, porque isso é importante especificá-lo de novo, que se desembaraçar da personalidade não é ali pôr
fim (de alguma maneira), não é tampouco decidir separar-se de tal coisa ou de tal pessoa (mesmo válido a um

dado momento para liberar em vocês o que devia sê-lo).
Mas a Liberação que está, hoje, em causa, nas conversações, é uma Liberação que nada tem a ver com o que

vocês possam conhecer.
Os atributos da Liberdade, é claro (e que dão acesso a este Absoluto de maneira mais formal) é, antes de tudo,

não mais limitado a este corpo, não mais limitado aos seus próprio pensamentos, às suas próprias
percepções, a capacidade para estabelecer comunhões com outras pessoas que aquelas que são habituais,

no seu ambiente.
Esse processo de deslocalização é, também, uma pequena morte (já que, apenas depois, seguindo-se os

fenômenos da Dissolução) propiciando-lhes viver etapas onde mais nada parece existir.
Então, muitos de vocês mergulham no sono, naquele momento, muitos de vocês não têm mais qualquer

lembrança do que acontece durante o que vocês denominam sono.

***

Assim age o Absoluto quando ele se revela em vocês.
Enquanto ele encontrar um elemento discursivo, enquanto ele encontrar um elemento de pensamento, de ação

ou de reação, de emoção, ele vai, de algum modo, provocar, em vocês, mecanismos diretamente alinhados
com essas problemáticas, a fim de sair do caminho (se o podemos assim falar).

A partir do momento em que vocês entram em um estado intermediário (que vocês denominem isso sono ou
de qualquer outro modo), a movimentação da energia, a movimentação da Luz Vibral, de um modo ou de outro,

vai colorir a experiência daquele que o vive, permitindo-lhe, aí também, dar uma espécie de grande passo.
Esse grande passo corresponde a uma circulação da Onda da Vida, quaisquer que sejam as circunstâncias.

Isso corresponde também ao início dos mecanismos de Liberação, ou seja, à ‘desengramação’ da localização,
em meio a um corpo, em meio a uma data, em meio a esta Terra, a um espaço específico.

Ainda uma vez, esse processo que se vive, quaisquer que sejam as palavras que vocês queiram ali anexar, irão
permanecer apenas palavras porque o mais importante é, evidentemente, a experiência, ou o conjunto de

experiências que vão aproximá-los, de algum modo, do Absoluto.

***

Vocês se apreendem, assim, de que há um processo de Reversão onde a consciência deve cessar, de uma
maneira ou de outra, de se projetar no exterior dela mesma.

O que foi realizado (por esse processo de decantação) vai levá-los, progressivamente, a uma outra realidade,
que pode ser conhecida, mas que, entretanto, evoca para vocês, de maneira intensa, o que eu nomearia uma

Margem ou uma Orla.
Ou seja, a Margem ou a Orla evoca uma mudança, uma partida, uma mudança de nível, uma mudança de
estado da matéria, e é muito exatamente o que acontece em meio ao Espírito que se aproxima, de algum

modo, desses espaços do Desconhecido.

***

Os encontros com a Cópia tornam-se cada vez mais frequentes.
Qualquer que seja (como vocês sabem) o nome que possa tomar essa Cópia (que vocês a nomeiem CRISTO,

que vocês a nomeiem BUDA, que vocês a nomeiem um ser amado), isso não tem qualquer espécie de
importância.



Somente contam, não a experiência vivenciada nela mesma, mas as consequências da experiência que
conduzem à fusão com a Cópia, que conduzem ao que foi nomeado: o Casamento Místico.

Desse Casamento Místico resulta certa forma de completitude.
Esta completitude refere-se ao conjunto do corpo, ao conjunto dos pensamentos, ao conjunto dos limites que

foram colocados, até agora, pela encarnação (qualquer que seja esta).
Vivendo isso, isso vai permitir abrir, eu diria, algumas válvulas, alguns ‘circuitos’, em vocês.

***

Do mesmo modo que para o desenvolvimento da Onda da Vida, existem circuitos privilegiados (que nós não
demos para não saturar vocês), saibam que existem também circuitos diferentes, colocando-se, de alguma

forma, em movimento, em meio ao conhecido, a partir do momento em que o Casamento Místico estiver perto,
a partir do momento em que esse Casamento com a Cópia se aproximar, de algum modo, de quem vocês São.

É durante este período que vocês irão se conscientizar, digamos, de que nada se desloca, exceto o seu
próprio ponto de vista, e de que é, justamente, o deslocamento do seu ponto de vista que vai permitir dar todo

o lugar ao Absoluto.
Dessa maneira, seguindo os preceitos que lhes foram dados por BIDI e por outros Anciãos (assim como por
algumas Estrelas), vocês têm em posse todos os meios que lhes são úteis, necessários e suficientes, para

aceder a esta finalidade, que acede, na realidade, a vocês.
Não faça disso uma obrigação.

Vocês realizaram uma série de exercícios práticos que culminaram, no espaço de nove meses, na criação de
uma Merkabah Interdimensional coletiva, assim denominada.

***

Vocês podem manter esses estados se vocês quiserem.
O mais importante não é sentir o Fogo do Coração, mas, sim, instalar-se no Absoluto.

Lembrem-se, também, de que viver a Liberdade, viver o Absoluto, necessita, da sua parte, uma forma de
infância, ou seja, de permanecer neutro, aí também (de não querer compreender, de não querer tomar):

simplesmente estar aí, presente no instante.
Estando presente, aí, no instante, várias coisas se desvendam e se revelam.

O que foi vivenciado, para vários de vocês, desde alguns anos, foi realizado, se o podemos dizer,
forçosamente, mentalmente.

Quando o conjunto dos intervenientes lhes falou, dizendo-lhes para nada fazer, eles lhes pediram não para
repousar em uma poltrona e aguardar o que quer que seja: foi-lhes pedido, sobretudo, para deixar a Vida fluir

através de vocês.
A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça favorecem isso.

Então, aproveitem os momentos que lhes são oferecidos para viver o que vocês têm a viver, sem se colocar a
menor culpa, o menor questionamento.

Nós concebemos que é extremamente difícil, para o ser humano encarnado (neste século, como em qualquer
século), acreditar e supor, até mesmo, que o que é chamado de esfera sexual, no seu sentido o mais

arquetípico, participe desse Casamento Místico.
Mas, entendam bem por aí, que eu não falo de relação física, mas, sim, da ação do Duplo Etéreo, através de

uma alquimia muito particular que vai, de algum modo, preparar este famoso salto no Desconhecido, esta
famosa Transparência e Transcendência (que vai levá-los a outra coisa).

***

Lembrem-se, também, de que o Absoluto jamais será uma busca, mas a antítese da busca.
É o momento, muito precisamente, que lhes foi definido como o momento em que vocês sabem que não há

nada a buscar, nem a encontrar, nem a esperar.
É o momento em que se apresenta, a vocês, o que foi dito: o ‘que bom’ e a dúvida.

E o ‘que bom’ e a dúvida não estão aí para fazê-los duvidar, eles não estão aí para fazê-los renegar o que
vocês vivenciaram, mas, sim, para ali trazer esta Transcendência particular, que deve levá-los a estabelecer-se

nesta nova Verdade, nesta nova realidade.
Naturalmente, vários ensinamentos têm fundamentado esta nova realidade como nova Dimensão de vida, ali

inscrevendo uma solução de continuidade, ali inscrevendo, aí também, uma forma de perenidade.
Vocês vão depressa aperceber-se de que isso é estritamente impossível.

Todos aqueles de vocês que se aproximam (ou que ao Absoluto se aproxima) e, aqueles que o vivem, sabem
pertinentemente, para vê-lo claramente, que o jogo da ação / reação é apenas destinado a uma única coisa:



manter a ilusão de que tudo vai bem.
Então, cabe a vocês definir onde vocês querem se colocar: ao nível da sua consciência, das suas percepções

e das suas concepções.
Vocês querem ir para a Dissolução?
Vocês querem ir para o combate?

Um como o outro vão conduzi-los a estados totalmente opostos e diametralmente opostos.
Um corresponde à realidade do Amor.

O outro corresponde à realidade da ação / reação.
Mais uma vez, são dois mundos que vivem lado a lado, que podem sorrir, mas cujos objetivos não são

absolutamente os mesmos.

***

Aquele que realizou o Si jamais irá se colocar a questão do Absoluto.
Só aquele que se formula a questão do Absoluto (quer esteja no ego ou no Si), vai, progressivamente,
pacientemente, construir o que vai levá-lo a tudo desconstruir, e dando a viver (o espaço de um instante
reparável em toda vida) o acesso ao Ilimitado, o acesso à Outra Margem (aí onde não existe qualquer

causalidade, qualquer corpo, qualquer função).
Coisa que não podemos falar, é claro, porque o Absoluto jamais será um estado ou uma etapa: ele apenas
representa a quintessência de um caminho espiritual daquele que caminhou muito tempo e que descobre a

insatisfação de não ter suas respostas.

***

O conjunto dos elementos que eu dou a vocês é destinado a fazê-los aproximar-se (digamos) do Absoluto.
Porque, é claro, a personalidade, e mesmo o ego, sempre vão buscar (no que lhe é conhecido) esta noção de

Absoluto.
E então, eles eliminam esse conceito da sua realidade intrínseca.

É para isso que eu irei intervir, em outros momentos, a fim de dar-lhes elementos que vocês poderão sempre
qualificar o mental, mas que serão, para vocês, como faróis ou referências referindo-se ao estabelecimento em

meio ao Absoluto.
Este estabelecimento em meio ao Absoluto (como foi dito) lembra que isso não é nem uma etapa, nem um

estado, nem uma localização.
É, simplesmente, o momento em que a própria consciência se dissolve para viver a aconsciência.

O estado que se aproxima mais é o sono, mas as consequências do sono não são as mesmas que as
consequências da aproximação do Absoluto, da sua vida.

O que quer que aconteça no seu sonho, vocês saem, pela manhã, com lembranças, emoções, sonhos, às
vezes mais ou menos importantes do que outros, mas, até prova em contrário, esses próprios sonhos são

significantes, apenas tendo muito pouco efeito no real ou, em todo caso, em um tempo de latência
extremamente longo.

As condições da Terra não são as mesmas.
Que isso seja através dos Anciãos ou através de BIDI (ndr: canalizações de 08, 09 e 13 de abril de 2012) (*),

vários elementos Vibratórios aparecem.
Eles são um convite para terminar, de algum modo, um processo, a fim de ir cada vez mais para este

Abandono à Luz, para esta Transparência total de vocês mesmos que irá permitir, no momento oportuno,
realizar o que é para realizar.

***

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, assim como o Absoluto que começa a ser vivido, para alguém, induz
um número considerável de modificações.

Seria extremamente fastidioso passá-las em revista, porque alguns de vocês iriam reconhecer mais e outros
muito menos.

O mais simples (e isso foi dito por diferentes vias e diferentes abordagens) é que o Absoluto já está aí, que ele
não pode ser expresso, nem mesmo tomado pela consciência.

Isso não quer dizer, é claro, que vocês devem parar de comer, mas, muito mais, que a própria alimentação não
será mais um obstáculo ao que emerge de vocês, o que, até agora, permanecia oculto de vocês.

O maior dos paradoxos, naquele nível, é ao mesmo tempo aceitar, total e plenamente, sua encarnação,
enquanto sabendo que isso é destinado a se transformar de maneira radical.

Enquanto existir um processo de negação do que quer que seja vivenciado, vocês não podem aceder, real e



concretamente, ao Absoluto.

***

O Manto Azul da Graça desvendando-se faz ressoar a Onda da Vida, aproximando-os da Onda da Vida.
Há, é claro, elementos que estão ligados à história pessoal que podem interferir, manifestar-se, naqueles

momentos.
Mas isso, em última instância, não tem qualquer importância porque o encontro com o Absoluto (mesmo para
aquele fechado em um relativo) é suficientemente tremendo para levá-los a Ser e avançá-los à frente da Porta

Estreita.
Não há, entretanto, qualquer vontade que se expresse através daqueles que vivem o Absoluto.

É simplesmente um estado particular onde a consciência é transcendida e superada, onde não existe qualquer
consciência, qualquer obstáculo.

A Transparência e a Espontaneidade são efetivamente a Verdade daquele que se estabelece nisso.
Se vocês não vivem, nem a Onda da Vida, nem o Manto Azul da Graça, não busquem, por meio algum, obtê-la

porque não se pode obtê-la.
A única maneira de ali trabalhar é esvaziar-se si mesmo de tudo o que, até agora, podia representar um sentido

de honra, um sentido de dever, um sentido de serviço.
Cabe a vocês escolher, mas se a Luz os chamar, cabe a vocês saber para o que vocês querem ir: a Luz Vibral

ou a manutenção de certa ilusão com uma procura perpétua do Amor Vibral.
Tudo isso é perfeitamente calculado e agenciado.

***

O conjunto do que vocês são, aqui, cada vez mais, está relacionado com planos muito mais sutis.
Durante esse tempo que vocês passam aqui, e durante a aproximação desse tempo, várias coisas novas

aparecem em vocês, que isso seja ao nível de vocês mesmos, ao nível de suas crenças, de suas
experiências.

Eu jamais pude dizer outra coisa senão o que eu repito agora para vocês, mesmo a palavra Absoluto não
fazendo parte do meu vocabulário, na época da minha última encarnação.

O Absoluto vai trazer algo que está muito além do Si, muito além da Realização, ilustrando, na totalidade, o que,
desde dois anos, foi denominado o Juramento, a Promessa e o Juramento, pela própria FONTE.

Quanto mais vocês permanecerem na neutralidade, quanto mais vocês acolherem o que vem a vocês, mais
rapidamente vocês irão terminar com a personalidade, com a individualidade.

Obviamente, aquele que se coloca irremediavelmente em meio ao Ego, quando ele souber algo sobre isso, ele
vai falar de desaparecimento da vida.

Isso não é, evidentemente, de qualquer maneira, o caso, mesmo se possa ser assim apreendido e
compreendido pela personalidade.

O Absoluto: essa palavra que foi empregada, independentemente de qualquer conotação histórica ou de
escritura, é certamente uma das palavras mais adaptadas para permitir-lhes conscientizar este Absoluto.

 Assim que vocês o fizerem, vocês irão constatar, por si mesmo, que se torna perfeitamente fácil estabelecer
comunicações, Comunhões e atos de Amor, independentemente de qualquer presença (muitas vezes, ou, no
começo, sob a forma de sonho, em seguida, ou de maneira totalmente consciente, de maneira inesperada),

onde vocês começam a Vibrar, vocês começam a se fundir com uma outra consciência.
Novamente, não existe diferença fundamental entre o CRISTO, a Cópia, BUDA, ou qualquer Irmão ou Irmã que

se dirige ao mesmo estado.

***

Tudo o que foi conhecido de vocês, até agora, tudo o que os oprimiu, até agora, é levado a desaparecer.
Será, no entanto, que é preciso parar?

Será, no entanto, que é preciso anteceder o Apelo d’Aquela que irá falar a vocês?
Não.

O mais importante, durante este período, é tentar permanecer centrado.
Quer estejam instalados no Eu, instalados no Si, ou instalados no Absoluto, o mais importante não é brutalizar

este corpo, o mais importante é conectá-lo à natureza, conceder um tempo para ele.
Se vocês estiverem de acordo com isso (a Onda da Vida que nasceu nos seus pés, que, para alguns de

vocês, começou a se propagar ou a ir até a Coroa Radiante da cabeça ou do Coração), tornar-se-á cada vez
mais fácil para vocês, cada vez mais simples, estabelecer-se, de maneira definitiva, neste Absoluto.



No que foi dito por UM AMIGO no Yoga da Eternidade (ndr: canalização de UM AMIGO de 12 de abril de 2012)
(**), vocês irão compreender muito facilmente, experimentando-o, que o pior dos obstáculos a esse estado

(que não é um) permanece e irá permanecer, pela Eternidade, o Mental: a necessidade de conhecer, a
necessidade de refletir, a necessidade de se nutrir.

O conjunto do que é para viver é, portanto, uma revolução.
Esta revolução não é simplesmente uma passagem de um estado a outro, mas é, sim (para cada um de

vocês), durante este período, o meio imprevisto de realizar quem vocês São, além do Si, além de todo Si,
inscrito em uma realidade muito mais ampla e muito mais vasta do que o que vocês puderam acreditar até

agora.
Quando alguns movimentos e alguns representantes dos movimentos orientais dizem-lhes que vocês não são

este corpo, que vocês não são este pensamento, que vocês não são estas emoções e que vocês não são
sequer esta vida, isso necessita, para o que foi falado, uma mudança radical do ponto de vista, mas, também, a

realização de uma série de experiências, em vocês, preliminares, aí também, para estabelecerem-se
diretamente em quem vocês São.

***

O conjunto dos elementos que eu acabo de dar a vocês vai, agora, chamar às suas próprias interrogações.
Se for necessário avançar ainda mais no que eu disse, e se nós tivermos oportunidade, nós iremos fazê-lo.

A interdependência da Liberdade, do Absoluto, do Desconhecido, é extremamente importante de ser
representada, mesmo se, é claro, o Absoluto, vocês o compreenderam, não possa ser, de forma alguma,

representável, porque, a partir do momento em que ele é revelado a vocês, no momento específico em que ele
se revela, vocês nunca mais são o mesmo.

Vocês não são mais este corpo, vocês não são mais esta pessoa, vocês não são mais esta história e vocês
não são mais, tampouco, este mundo, em sua totalidade.

Isso não os impede, obviamente, de continuar a rir, de continuar a viver e a amar, muito pelo contrário.
Mas o seu ponto de vista é definitivamente alterado.

Ele nunca mais poderá voltar atrás, ele nunca mais poderá funcionar como antes.
O desenvolvimento do Absoluto em meio a um relativo (que é este corpo) ocorre de maneira extremamente

precisa.
Como foi dito por alguns Anciãos, não é questão de desenvolver as percepções ou as não percepções do que

ocorre.
É importante deixar viver, por vocês mesmos, o que é para viver, sem qualquer avidez, sem qualquer

reivindicação.
E, efetivamente, como vocês irão apreendê-lo no momento em que vocês o viverem, a Paz e a Tranquilidade

são os elementos principais para viver esse encontro com a Cópia, esse face a face além deste mundo.
Minha exposição foi curta.

Eu lhes dou, então, a liberdade de me perguntarem o que se apresenta a vocês, de formular perguntas para
mim, de submeter perguntas para mim.

E irei responder da melhor forma possível.
E eu não vou me separar das palavras as mais simples e as mais significativas, para vocês, permitindo-lhes,

não conscientizar, mas mudar o olhar a fim de não mais ser qualquer olhar.
Eu os deixo, portanto, exprimir-se sobre o que vocês têm a perguntar.

Retenham, também, enquanto vocês pensam, que, a partir do momento em que vocês tiverem a oportunidade
de encontrar um Ser tendo vivenciado esta Transcendência, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que

alguma coisa ressoa em vocês e que vai modificar os diferentes sintomas (que vocês percebiam até então).
O seu Si vai tender, de algum modo, à escuta deste Irmão ou desta Irmã que, cada vez mais numerosos, na

superfície da Terra, começam a comungar entre eles mesmos, com a Cópia, com o CRISTO, e se revelar no
Absoluto.

... Silêncio ...

O fato de se sentirem neste estado particular é muito exatamente o que ocorre pouco antes do Absoluto
assumir.

Se vocês aceitarem fazer silêncio, como é o caso de tudo o que normalmente poderia tocar o consciente,
vocês irão constatar, muito facilmente, a mudança de olhar prestes a ocorrer, a mudança de ponto de vista.

O tempo desta Terra chama-os, de todo coração, a isso.
Aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que, de uma maneira ou de outra, vivem o Absoluto, chamam-nos também,

silenciosamente, a isso.
Há, efetivamente, um contágio extremo do Absoluto.

Desde alguns anos, entre os primeiros Anciãos a intervir entre vocês, já naquela época, o Mestre RAM (ndr:
canalização, dentre outras, de 23 de agosto de 2008) (***) havia se comunicado com vocês pela Vibração e

pelo Silêncio e pelas palavras.



 Hoje, é muito mais fácil, digamos, entrar em Comunhão pelo Silêncio, além da Vibração.
E é exatamente o que se desenrola em vocês, agora.

Quer vocês durmam ou não, quer vocês tenham a impressão de não mais poder refletir, de ser, vocês também,
carregados pela Onda da Vida, o resultado é inegável.

A particularidade da Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça é que (gradualmente e à medida que o tempo
transcorre, de maneira linear) vocês não poderão renegar ou negar, de forma alguma, o que acontece em

vocês, como em sua vida.
Independentemente do que irá lhes oferecer a vida, será preciso ir no sentido do fluxo, porque toda resistência

é em vão, qualquer que sejam os acontecimentos, porque todos eles contribuem para estabelecê-los na
Beleza, na Verdade.

Não pode ali haver ambiguidade, nem se apresentar ambíguo para o Absoluto.
Como nós lhes dissemos (uns e outros), nossas intervenções irão se desenrolar cada vez mais nesta quietude.

Além das palavras que nós pronunciamos e iremos pronunciar, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a
instalação do Absoluto.

... Silêncio ...

Eu continuo a escutá-los.
Se nada brotar em vocês, se nada eclodir, então vocês podem concluir que o que se desenrola é muito

exatamente o que deve se desenrolar.
Ainda existem perguntas?

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu me proponho a acompanhá-los, durante o seu Alinhamento, na recepção e na Comunhão ao Manto
Azul da Graça e, também, à Onda da Vida.

Lembrem-se de que esse tempo não é mais tempo para qualquer conhecimento exterior.
É o tempo da urgência absoluta, sem precipitação, permanecendo tranquilo, descobrir os espaços de Paz os

mais absolutos, com a nossa Presença ou sem a nossa Presença.
Há, em vocês, a mesma capacidade, que é aquela do Absoluto.

A partir do momento em que vocês se apreenderem, de maneira mais profunda, do sentido do que lhes foi
comunicado por UM AMIGO, sobre o Yoga da Eternidade (**), quanto mais vocês penetrarem neste silêncio,
neste estado que antecede o Último, chegará um momento em que toda noção mesmo de consciência irá

desaparecer: vocês não irão se pertencer mais.
Mais nada da pessoa ou da individualidade irá existir.

A Verdade está aí, e somente aí.
Todo o resto, tudo o que nós lhes dissemos (através deste mensageiro, como durante nossa vida) foi, no final,

destinado a levá-los a este instante e a este tempo, muito precisamente.
Lembrem-se de que cada coisa está no seu lugar e no seu lugar correto, assim como para vocês.

Vocês estão estritamente no lugar correto.
É tempo, agora, para mim, de saudá-los e de render Graças pela Doação da Graça.

Assim como eu espero que vocês tenham vivenciado, as palavras perdem até mesmo o seu sentido primeiro e
irá lhes tornar cada vez mais difícil somente seguir as palavras porque a Onda da Vida irá antecedê-las.

E cavalgando, se o podemos dizer, a Onda da Vida, a palavra desaparece, o próprio sentido desaparece.
Vocês tocam, então, da consciência, um elemento importante.

Eu sou IRMÃO K.
Eu amo vocês.

Eu lhes digo, então, até a Doação da Graça, dentro de alguns instantes.

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

(*) – Mensagens de BIDI (2012)



http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

(**) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

(***) – RAM (23.08.2008)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ram-23-de-agosto-de-2008-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1423

14 de abril de 2012
(Publicado em 15 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -   
“Tudo o que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá

literalmente se estilhaçar.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120509_-_FRERE_...

~ A NOVA VERDADE ~~ A NOVA VERDADE ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, presentes na Terra, eu dou Graças à sua Presença e à sua escuta.

Eu venho falar, entre vocês, sobre o conceito de Verdade.
Isso os remete a um complemento, por assim dizer, do que havia sido anunciado pelo Arcanjo ANAEL, sobre a
verdade relativa e a Verdade Absoluta (ndr: ver, em especial, as intervenções de ANAEL de 10 de agosto de

2010 e de 13 de agosto de 2010 (1)). Eu vou falar disso, se vocês quiserem, por esta expressão: "ver a
Verdade na cara".

***

Em meio à verdade relativa, que é deste mundo, vai ser preciso, de algum modo, redefinir esta Verdade, e
aceitá-la.

Muitas vezes, a verdade, na humanidade, é concebida como o que faz referência a um contexto de validade e
de validação, oriundo ao mesmo tempo da capacidade para julgamento, ao mesmo tempo da capacidade para
experiências já vivenciadas e, também, em função de uma série de afetos (vividos, eles também, ou para viver).

A verdade de um ser humano sempre se expressa em função de uma circunstância temporal linear.
Todos nós sabemos, por ter vivenciado na encarnação, que uma verdade, em um dia, não é mais uma verdade

no dia seguinte.
A verdade efetivamente faz parte de algo que é efêmero enquanto vocês permanecerem em meio ao relativo.
A verdade sempre será colorida, ainda uma vez, pela sua própria experiência, pelo seu próprio julgamento de
valor, por uma própria concordância ou discordância do que é observado, do que é visto e, portanto, do que é

julgado.
 A verdade relativa inscreve-se então em um contexto de referência que é aquele da sua vida, da sua

experiência, das suas crenças, dos seus afetos e, também, do momento.

IRMÃO K - 09 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-yb-KmgR8kTc/U4gBa0DnixI/AAAAAAAAEmw/gF50J9GEuSU/s1600/000+IrmaoK+-+09.05.2012'.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120509_-_FRERE_K.mp3


A verdade então não é imutável.
Ela faz parte do que se transforma, do que muda, em função das circunstâncias da vida, a título coletivo e a

título individual.
Existem muitos provérbios falando da verdade.

Nem todas as verdades são boas de dizer.
As verdades podem ser, na maioria das vezes, modificadas conforme o humor do momento.

***

 “Ver a Verdade na cara”, eu gostaria de inscrever isso nas transformações que estão operando, atualmente,
em vocês.

Pois o que acontece e se desenvolve no Interior de vocês, vai levá-los a reconsiderar o que é a verdade.
A verdade não será mais somente uma apreciação ou um julgamento em função das suas experiências
passadas, dos seus humores e dos seus afetos, assim como eu acabo de defini-la, mas, bem mais, da

Verdade da experiência que é vivenciada.
Isso supera amplamente o contexto do sentir, o contexto da intuição que, ele também, faz referência ao que é

veiculado na sua própria vivência: a verdade de um não é a verdade do outro, no relativo.
Entretanto, em função das modificações que vários Anciãos e várias Estrelas, assim como os Arcanjos,

descreveram há quase três meses, a sua verdade vai ser levada, de algum modo, a ser redefinida.
Não mais em relação a uma experiência passada, não mais em relação a um contexto de referência (moral,

social, ou outro), mas, bem mais, pelo que é vivenciado, pela própria Vibração.

***

O que há de especial neste tempo é então, de alguma forma, o aparecimento (se pudermos dizer) do Absoluto
no seu campo de consciência, ou, no mínimo, do Si no seu campo de consciência.

A verdade não poderá mais ser somente um enunciado verbal.
A verdade não poderá mais ser mantida, ou suportada, em relação ao seu contexto de referência passada, em

relação aos seus afetos, em relação aos seus humores, ou em relação às suas próprias experiências
anteriores.

A verdade será levada a ser redefinida em função da sua vivência do instante.
E isso, é claro, está bem longe do simples sentir, da simples intuição, do que poderia ser bom ou não para

vocês (e que poderia ser, ao contrário, ruim ou bom para outra pessoa).
A verdade relativa vai tender, de algum modo, a se apagar diante da Verdade Absoluta.

Esta Verdade Absoluta não é absolutamente condicionada pela experiência deste mundo, e sobre este mundo,
mas, sim, por aspectos inéditos alcançando, ao mesmo tempo e de maneira intimamente mesclada, a Vibração

e a Consciência.

***

Algumas verdades a serem vividas poderiam ser definidas (em relação ao contexto de referência anterior da
verdade relativa, para vocês) como detestáveis, ou mesmo desagradáveis, ou mesmo opostas às suas

convicções, tais como eram anteriormente, em função das suas experiências passadas.
O que eu quero dizer assim é que a experiência a ser vivida (ou que é vivenciada) vai levá-los a novas áreas de

percepção e a novas áreas de Consciência que são profundamente e radicalmente diferentes do que vocês
podiam vislumbrar, viver, até agora.

Eu me refiro, é claro, sem no entanto ali demorar, à Onda da Vida, ao Manto Azul da Graça, a todos esses
mecanismos de Consciência, Vibratórios ou não, que se desenrolam, atualmente, neste corpo, nos outros

Corpos, e na sua consciência.

***

A Verdade consiste também em aceitar superar o que lhes é conhecido.
O Desconhecido, que vocês não conhecem, como eu falei há algumas semanas (ndr: intervenção do IRMÃO K

de 14 de abril de 2012 (2)), vai levá-los, apesar de vocês, na maioria dos casos, a superar os seus próprios
contextos de referência, a transcendê-los amplamente, a abri-los amplamente, de algum modo, a uma nova

maneira de funcionar na sua vida.
Fazendo, de alguma forma, desaparecer os contextos antigos de referência, os quais estavam (e que
resultavam, de algum modo) ligados diretamente ao confinamento, à fragmentação, e à consciência da

personalidade.
A verdade relativa está prestes a se transformar, sob os seus olhos, na Verdade Absoluta, que não depende

de forma alguma do seu modo de ver, de forma alguma das suas experiências passadas, de forma alguma dos
seus julgamentos de valor, nem das suas apreciações de valor.



O que é levado a se manifestar é, de alguma maneira, a irrupção do Absoluto, deste modo, também, na área da
sua consciência.

Ver a Verdade na cara é aceitar desfazer-se de tudo o que era válido, ainda ontem, a fim de penetrar nos novos
campos de experiências que lhes são propostas, aqui mesmo, neste corpo, aqui mesmo, sobre este mundo.

***

Isso requer de vocês uma atitude de neutralidade, onde a experiência presente não pode ser referenciada em
relação a uma experiência passada, onde o que é revelado, e visto, e que está na frente de vocês, não pode

ser comparado de forma alguma ao que foi vivenciado, experimentado.
Eu quero dizer assim que vocês não poderão mais aplicar os pontos de referência anteriores, já que a

experiência que se desenrola, e que irá se desenrolar (tanto individualmente como coletivamente), não lhes
deixa, de certa maneira, qualquer margem de manobra em uma apreciação do que é conhecido.

Ver a Verdade na cara, e vivê-la, vai então se assemelhar (se pudermos dizer) a aspectos da Consciência,
diretamente, e não mais a aspectos afetivos, emocionais, ou a contextos de referência oriundos do seu mental

e das suas experiências.
Isso representa uma mudança radical, porque vocês serão levados a superar o conceito de julgamento, a fiar-

se no instante presente que é vivenciado em meio à experiência, trazendo-lhe a Verdade.
Vocês não poderão de modo algum confiar na intuição, nem mesmo no sentir (no sentido em que vocês
entendem isso), porque vocês não poderão definir esta Verdade em relação a uma concordância da sua

personalidade.

***

Podemos dizer também que a Verdade vai aparecer em plena luz do dia.
Isso participa também da revelação que está em andamento, referente a tudo o que foi das falsas verdades

que lhes foram dadas, de algum modo, em pastoreio, como verdades.
Isso diz respeito tanto às leis da sociedade, às leis espirituais, que lhes foram sugeridas, como ao conjunto de

crenças às quais vocês aderiram, até agora.
A Verdade que se manifesta, e que irá se manifestar cada vez mais, não irá permitir mais fugir dela.

Ela vai exigir de vocês uma tal qualidade de Transparência, de Humildade e de Simplicidade que vocês não
poderão mais fugir desta responsabilidade, que vocês não poderão escapar, de modo algum, a esta Verdade.
Esta Verdade os implica, tanto, vocês, no que vocês São, como vocês nas suas relações, aqui mesmo, sobre

esta Terra.
Tudo o que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá

literalmente se estilhaçar.
A fim de dar lugar ao que eu chamaria de face a face com a Verdade que é, de certa maneira, uma evidência

Vibratória, uma evidência da Consciência.
Que não corresponde, uma vez mais, a qualquer contexto conhecido.

***

Vários poetas expressaram essas Verdades novas sob forma poética. Eu daria apenas um exemplo: quando
um poeta lhes diz que os seus filhos não são seus filhos, isso lhes parece efetivamente poético, mas está

longe de ser o que vocês assumiram, durante a educação, longe de ser o que vocês apoiaram como regras
educativas, como regras morais, sociais, e até mesmo familiares.

E, no entanto, o que se desenrola, e que irá se desenrolar cada vez mais na sua vida como sobre a Terra, leva-
os a se reposicionarem.

Não mais em relação a algo do exterior (que lhes foi ditado pelo hábito, ditado por experiências passadas), mas
que irá respingar em vocês porque isso irá aparecer, diretamente na consciência, como uma evidência.

Esta noção de evidência irá permitir saírem da verdade relativa, de uma verdade condicionada, para irem dar
nesta Verdade Absoluta.

Que irá se tornar, como eu disse, uma forma de evidência que não poderá ser discutida, de maneira alguma,
nem pelo mental, nem pelo afetivo, nem pelas regras, sejam elas quais forem.

***

Evidentemente, vocês podem imaginar, esta evidência da Nova Verdade refere-se diretamente à Luz e à sua
chegada.

O que se reflete, é claro, como vocês talvez vivam isso, por modificações, às vezes importantes, que
acontecem neste corpo que vocês habitam, bem como na sua própria consciência.

A adição, em meio às suas estruturas, do que foi nomeado Supramental (ou o aspecto Vibral da Luz), assim
como da Onda da Vida, mudam, de algum modo, a situação. Tudo o que resultava, como verdade relativa, dos

conceitos de confinamento e de leis ditas causais (ação/reação), não poderão mais se manter diante da



evidência da Verdade que é vista face a face, mesmo se não quisermos vê-la.
A verdade relativa, substituída pela Verdade Absoluta, corresponde, aí também, à interpenetração e ao

entrelaçamento das diferentes Dimensões, pondo fim ao isolamento, à separação, à fragmentação.
Nenhum dos seus raciocínios do passado, referentes à sua verdade, poderá subsistir.

Tudo o que foi trazido até agora pelos contextos, sejam eles quais forem, oriundos da lei de causalidade, não
poderão mais se sustentar diante da Lei da Unidade e das manifestações da Luz Vibral.

Alguns de vocês começam a viver isso, a título individual.
Isso se expressa por reajustes, necessários, em meio à vida de vocês.

Levando-os, não a julgar ou a condenar a verdade anterior que vocês tinham, mas, sim, a estabelecer-se, com
facilidade e evidência, nesta Nova Verdade.

***

Lembrem-se de que esta Nova Verdade não depende de qualquer julgamento, de qualquer apreciação de valor
em relação à sua própria experiência, mas decorre diretamente desses aspectos, novos, da Onda da Vida e do

Supramental.
Sempre lhes disseram que a Luz Vibral, o Supramental, bem como a Onda da Vida, possuía uma Inteligência

própria.
E que esta Inteligência própria era, de longe, superior à inteligência humana.

Pois, de algum modo, a Luz Vibral, assim como a Onda da Vida, estabelece-se segundo esquemas diretores
que nada têm a ver com a lei de causalidade, mas que estão em ressonância com a Ação da Graça.

A Ação da Graça que pode ser caracterizada por uma série de qualificativos, sendo os mais importantes: a
Transparência, a Humildade, a Simplicidade, a Espontaneidade.

Isso os lembra, é claro, do que foi enunciado, há algum tempo, com relação aos Pilares do Coração (ndr: as
intervenções apresentando esses Pilares, ocorridas de 11 a 16 de setembro de 2011, estão indicadas no
Protocolo “Os 4 Pilares do Coração” (3)) e da capacidade da consciência para estabelecer-se em meio à

Unidade, à Vibração da Coroa Radiante do Coração.
Tudo isso vai contribuir para estabelecê-los nesse face a face com a Luz, e nesse face a face com a Verdade.

Vocês serão, de algum modo, confrontados com vocês mesmos, em suas próprias Sombras, em suas
próprias ausências de Luz, em meio a julgamentos realizados não importa como, em relação aos seus

contextos de referência inscrevendo-se em uma causalidade.
A Verdade sai da causalidade.

Ela entra na Liberdade, na evidência, na Transparência, assim como na Humildade, na Simplicidade e na
Espontaneidade.

Isso significa que vocês não poderão mais fazer juízo de valor sobre coisa alguma, a fim de criar uma verdade,
mas que a Verdade irá se impor sozinha, como uma evidência, com toda Transparência e, sobretudo, com toda

Espontaneidade.
A Espontaneidade faz com que a Verdade, que se desenrola e que se revela, em vocês e ao redor de vocês,

faça cair, de alguma maneira, as últimas máscaras e as últimas ilusões.
Ilusões e máscaras que não tem que serem julgadas, tampouco, porque elas pertencem a um modo antigo de
funcionamento, sobre o qual se sobrepõe um novo modo de funcionamento que ainda não está atualizado para

o conjunto da Terra.

***

Ver a Verdade na cara é exatamente conectar com esta Transparência e com esta Espontaneidade.
Que isso se refira às suas relações consigo mesmo, às suas relações com outra pessoa (seja ela qual for), ou

com um grupo, ou com o conjunto do mundo, é exatamente o mesmo princípio que irá operar, fazendo-os
passar da causalidade à Liberdade.

Esta Liberdade que está em relação direta (como eu já disse) com, de certa maneira, uma Liberação do
conhecido.

Fazendo-os aceder à Liberdade do Desconhecido, se tal for a sua escolha, se tal for a sua capacidade.

***

Ver a Verdade na cara é não mais julgar, pois ela se impõe por si só como uma evidência, e a evidência vem,
aí também, varrer tudo o que havia sido estabelecido como regra, como contexto, como limite, no instante

anterior.
Ver a Verdade na cara coloca-os neste estado de Transparência totalmente inédito para o ser humano.

Naturalmente, o ser humano reivindica a Transparência em suas ações, em seus atos, em suas relações.
Mas, obviamente, esta Transparência, inscrita na causalidade, estava, de certo modo, encoberta, aí também,

pelos afetos, pelas emoções, pelas crenças, pelo próprio mental.
É justamente tudo isso que vai desaparecer, colocando-os, de algum modo, a nu, obrigando-os, de certa



maneira, a aceitar a sua Liberdade.
Vai resultar, em vocês, uma sensação de Liberação que acompanha (se pudermos dizer), que antecede ou

segue, os mecanismos descritos antes de mim pelo Arcanjo ANAEL (ndr: ver a intervenção de ANAEL de 09
de maio de 2012 (4)) referentes à multilocalização ou à bilocalização.

Vocês irão se aperceber de que a Verdade que vocês vivem, em meio ao Estado de Ser, como em meio a
uma outra Consciência, tornar-se-á preponderante para estabelecê-los na Transparência.

Permitindo-lhes, então, olhar a Verdade face a face, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, e com a
maior facilidade, a partir do momento em que vocês próprios aceitarem sair da ação / reação.

Tudo isso participa, inegavelmente, de uma série de expressões que foram repetidas em muitas ocasiões,
pedindo para nada fazer, pedindo para permanecer tranquilo, pedindo para superar o observador e para estar

(de certa maneira) em uma espécie, não de negação, mas de recusa do efêmero, permitindo-lhes penetrar nas
Esferas do Absoluto.

***

Este Absoluto, que se revela de diferentes formas (tanto na sua consciência como em meio à humanidade, na
totalidade), leva-os a redefinir, na totalidade, o que vocês chamavam de julgamento, o que vocês chamavam de

apreciação, o que vocês chamavam de sentires, ou mesmo as suas intuições.
Isso se junta também ao que lhes foi possível experimentar, desde o início das Núpcias Celestes, sendo

conhecido por resposta do Coração, à qual eu os remeto (ndr: ver a intervenção de RAM de 28 de março de
2009 (5)).

Simplesmente, agora, a resposta do Coração não vai mais necessitar de fazer pergunta, ao seu próprio
Coração, e de observar a resposta.

Pois, devido à Espontaneidade, a resposta será imediata, por um aspecto direto e de retransmissão entre a
Consciência, a Vibração e a percepção do seu estado Vibratório, no momento em que a Verdade existir, e nos

momentos em que a Verdade não estiver aí.
Vocês não terão necessidade de se esforçar.

Vocês não terão necessidade de se interrogar sobre uma experiência passada, sobre até mesmo a resposta
do Coração, pois vocês vão viver isso ao mesmo tempo: um elemento, seja ele qual for, referente à sua vida ou

ao mundo, irá aparecer para vocês.
Sem se perguntar, sem efetuar ação / reação, sem manifestar a mínima necessidade de alguma escala de

valor, vocês terão a resposta e vocês vão ver a Verdade, da maneira mais clara possível.
Isso vai passar bem além do filtro mental, bem além do que eu defini como experiência ou contextos de

referência.
E irá levá-los então a estabelecer-se nesta Verdade Absoluta, de maneira, aí também, extremamente fluida e

extremamente rápida.

***

O princípio da multidimensionalidade se expressa, em meio à sua maneira de viver, e nos próprios
mecanismos da sua vida, neste mundo, pelo princípio de evidência, pelo princípio de Transparência.

Se vocês cuidarem para permanecer Humilde e Simples, toda a sua vida irá se desenrolar bem além da
Fluidez, bem além da Unicidade, mas será plena de Graça, realmente.

Quando vocês não estiverem mais, de qualquer modo, submetidos à ação / reação, vocês terão transcendido
isso, mas vocês serão Liberados na Ação da Graça.

Em meio a esta Ação da Graça as perguntas irão se tornar supérfluas.
A Verdade irá se tornar de tal evidência que vocês apenas poderão, de algum modo, segui-la, precedê-la,

acompanhá-la.  
É exatamente isso que vai acontecer.

É exatamente isso que acontece para aqueles de vocês que já vivem esse mecanismo da Onda da Vida, na
totalidade, e que transcenderam, de certa maneira, os limites da ação / reação.

Isso, é claro, abre as portas, ao mesmo tempo ao Si, na totalidade, mas também, para aqueles de vocês que
estão mais preparados para abandonar o Si, a estabelecer-se em meio ao Absoluto.

O efeito da Onda da Vida será a resposta.
A resposta não será mais a resposta do Coração, mas uma resposta direta, não intuitiva, não sentida, mas em

ressonância direta com o efeito, na Consciência, da Onda da Vida, no momento em que vocês tiverem que ver,
face a face, alguma coisa.

Quer seja, ainda uma vez, nas suas relações, quer seja no que vocês poderiam chamar, ainda, de escolhas a
fazer, já que as escolhas a serem feitas resultam do seu livre arbítrio, mas absolutamente não da sua

Liberdade.
A Liberdade não é uma escolha.

A Liberdade é a aceitação da evidência da Verdade, na sua vida, levando-os a manifestar cada vez mais
facilidade, em todos os sentidos do termo, e também cada vez mais Alegria, e também cada vez mais

Espontaneidade, Transparência.



***

Todas as barreiras que foram erguidas em meio à sua própria construção, devem desaparecer.
A personalidade dá lugar, na totalidade, ao Estado de Ser.

Essa não é uma palavra em vão, mas, sim, a Verdade do próprio desenrolar da sua vida sobre esta Terra.
Pois é aqui, sobre esta Terra, que vocês preparam o mecanismo ascensional, na totalidade, e em todos os

setores do que vocês chamam de vida.
A Onda da Vida ali participa.

A Vibração do Supramental ali participa.
Tornar-se-á para vocês cada vez mais evidente de ver a Verdade.

Ver esta Verdade não significa discerni-la, não significa julgá-la, mas, sim, vivê-la no Interior de si e do Si,
através das Vibrações, ou então no Interior do seu estado, além de todo o estado Absoluto.

Naquele momento, vocês estarão suficientemente distantes da sua personalidade e dos seus modos
anteriores de funcionamento, que nada do que se desenrolar na sua vida será complicado ou difícil.

Aliás, se isso se tornar complicado ou difícil, isso irá simplesmente refletir a persistência, em meio ao que
vocês são, de dúvidas e de medos impedindo de ver claramente e de ver a Verdade.

A partir do momento em que as dúvidas e os medos desta personalidade não mais existirem, tudo irá se tornar
evidência, tudo irá ocorrer na maior Graça.

Seja o que for, nenhum obstáculo será intransponível, pois, simplesmente, não há obstáculo.

***

Passar da ação / reação à Ação da Graça, referente à Verdade, provoca também uma Alegria extrema no nível
do Coração, dando-lhes ainda mais facilidade para manifestar esta Alegria do Coração no próprio desenrolar

do seu humor, em meio à Consciência e em meio ao desenrolar dos seus dias.
Vocês próprios irão constatar que o seu humor se torna constante, que ele não é mais influenciado por

qualquer verdade, seja ela qual for, mas, sim, que alguma coisa, que se revela em vocês, corresponde a uma
nova estabilidade, independentemente de qualquer circunstância exterior, independentemente de qualquer

conhecido.
É exatamente a isso que os leva a viver a Onda da Vida.

Além mesmo do Êxtase, além mesmo do deleite e da beatitude, toda a sua vida irá se desenrolar na Verdade.
Pois nada do que estava presente antes poderá influir ou desviar a sua vida do que ela deve ser neste mundo,
como em meio aos seus veículos diversos e variados, quer eles sejam os de vocês ou quer eles estejam, se

pudermos dizer, de certa maneira, ligados ao fim do confinamento, a um corpo emprestado.
Tudo isso vocês são levados a viver.

Isso irá lhes aparecer cada vez mais facilmente a partir do momento em que vocês soltarem, de algum modo,
os últimos fragmentos da personalidade, os últimos quadros de referência, os últimos aprisionamentos.

Vocês vão notar também que a instalação da Ação da Graça ou da Lei da Graça irá colocá-los na Dádiva da
Graça.

A sua vida será apenas sorriso.
O olhar que vocês exibirem não poderá, absolutamente, mais ser impregnado com o mínimo julgamento, com a

mínima condenação, de vocês mesmos ou de qualquer outra coisa.
Vocês serão muito mais um observador ou um espectador.

Vocês irão se tornar a própria lucidez.
A Verdade irá lhes aparecer claramente, a sua como aquela do outro, além de qualquer julgamento, além de
qualquer apreciação, pois, justamente, essas verdades estão livres de toda a personalidade e de qualquer

interferência ligada ao que é chamado de ego, dos apegos, das experiências passadas.
Tudo isso está prestes a ser vivido.

Tudo isso vai se atualizar, de maneira cada vez mais nítida, para muitos seres humanos, no que acontece neste
momento.

 Assim, a atitude do observador, em meio ao Si, vai levá-los a observar bem depressa o que acontece na sua
vida, como na vida daqueles que estão interagindo com vocês e, mais uma vez, seja qual for o contexto

(amigável, afetivo, social, familiar).
Não vai mais existir qualquer diferença e qualquer contexto podendo afetar a Verdade que será vivida.

Lembrem-se: esta noção de Espontaneidade, bem mais do que a Fluidez, vai preencher vocês, a sua vida, a
partir do momento em que não houver a mínima dúvida, o mínimo medo, o que é o caso quando vocês aceitam

ver a Verdade na cara e quando vocês estão a caminho, de algum modo, para o abandono do Si.
Tudo isso acontece para todo mundo, sobre esta Terra.

Naturalmente, dependendo das resistências que estiverem presentes em meio à personalidade, isso não será
necessariamente fácil, de imediato.

Mas a partir do momento em que vocês tiverem aceitado soltar a ação / reação, a partir do momento em que



vocês tiverem aceitado soltar o que vem das suas experiências passadas, ou qualquer noção de proveito em
relação a uma verdade relativa que iria lhes servir para desfavorecer outro Irmão ou outro grupo social ou

afetivo, isso irá acontecer na maior facilidade.
Ver a Verdade na cara é exatamente isso.

Ver a Verdade na cara é não mais depender de uma experiência passada, é não mais depender do conhecido,
seja ele qual for, mas depender unicamente do instante na Vibração da própria Consciência.

E é então a Vibração da própria Consciência, além da Vibração do Coração, que irá deixar-se Viver esta
Verdade, vê-la face a face, aceitá-la, integrá-la e por vezes transcendê-la, isso indo em contradição ou em

oposição ao que estava estabelecido em meio aos seus quadros de referência anteriores que, como eu disse,
vão desaparecer, na totalidade.

Ver a Verdade na cara é também aceitar que todos os eventos que acontecem sobre esta Terra são bem reais,
sejam quais forem as informações ou as desinformações podendo existir.

Vocês têm, em vocês, todos os meios, seja onde for que vocês estiverem sobre esta Terra, de perceber, de
maneira evidente, o que acontece, quer seja no seu corpo, mas também no que se é deixado ver, quer seja no

sistema social, no sistema afetivo, no sistema familiar, no sistema climático, no sistema do Sol.
Todos os sistemas, denominados exteriores a vocês, irão lhes mostrar, eles também, sinais de mudança

importantes no seu modo de funcionamento.
Seria preciso realmente ser cego, não mais aceitar ver esta Verdade e esta evidência, ficar na dúvida e no

medo para não ver e voltar para a ação / reação, ao invés de se estabelecer na Dádiva da Graça.
Fiquem atentos ao que acontece em meio aos acontecimentos que se apresentam à sua vida, que se

apresentam em suas relações, pois é em meio mesmo ao que pode lhes parecer, em um primeiro momento,
como difícil, ou mesmo duro, que se encontra a solução.

Não no fato de combater, não no fato de reagir, mas, bem mais, de se colocar, de permanecer tranquilo e de
ver o que lhes diz a Onda da Vida, de ver o que lhes diz o Supramental, o que resulta em meio ao seu humor, a

partir do momento em que vocês aceitarem a Verdade tal como ela se apresenta.
Vocês não poderão mais contestar a Verdade de ninguém, pois vocês não estarão mais no julgamento, porque

mesmo se a Verdade Absoluta se manifestar para vocês, lembrem-se de que vocês não têm a mesma
verdade relativa, uns e outros.

***

O respeito é também um fruto que é obtido pelo acesso a esta Nova Verdade, se pudermos dizê-lo, que
absolutamente não depende de nada do passado.

Se vocês aceitarem os presságios, digamos, e as manifestações, do que vai acontecer ou do que já está
acontecendo, vocês irão constatar bem depressa que a vida implementa para vocês muita engenhosidade,
muita facilidade, a fim de que tudo o que podia lhes parecer doloroso, desagradável, difícil, pesado, possa

desaparecer do seu campo de percepção, como por milagre, como por magia.
Isso faz parte da Dádiva da Graça e da Ação da Graça, a partir do momento em que vocês mesmos estiverem
em meio à Onda da Vida e se tornarem a Onda da Vida, tornarem-se esta Vibração, este tremor que invade o

peito e o corpo.
Dessa maneira, então, vocês não poderão mais ser dependentes seja do que for senão disso que vocês estão
prestes a se tornar e certamente mais do que vocês foram, certamente mais do que vocês construíram através

das diferentes regras da sociedade, do grupo humano.

***

Assim, a Nova Verdade, Absoluta ou relativa, acontece em um aspecto Vibratório e diretamente na
Consciência, além de qualquer apreciação ou juízo de valor, além de qualquer ilusão, além de qualquer viés,
além de qualquer feito para buscar vantagem pessoal, pois, naquele momento, vocês estarão estabelecidos
realmente no Coração e vocês apenas poderão ir no sentido da evidência, no sentido da Transparência e,

sobretudo, na Espontaneidade.
Vocês vão constatar, então, que todas as suas relações interpessoais, e Interiores, irão se tornar muito mais

fáceis, muito mais facilitadas.
Isso participa também da desfragmentação, terminando com a ilusão, com a desconstrução, terminando com

as construções ilusórias, devolvendo-os à sua Eternidade e a esta Verdade.
Vocês vão constatar então bem depressa ou, em todo caso, cada vez mais facilmente, que se vocês

permanecerem neste estado de Espontaneidade, a vida irá lhes fornecer exatamente o que for necessário para
vocês.

Nada haverá para buscar, nada haverá para temer, não haverá esforço, pois isso será espontâneo, evidente,
natural, perfeitamente natural.

Lembrem-se disso: a partir do momento em que vocês verem uma verdade na cara, ela não está aí para
desestabilizá-los, ela não está aí para destruí-los, mas ela está bem aí para transmutar o seu modo de ver, para
modificar o seu ponto de vista e modificar a sua capacidade, de algum modo, para estabelecer-se em meio ao

Coração, de maneira estável, de maneira definitiva, sem possibilidade de voltar atrás.
O estabelecimento desta Nova Verdade, essa passagem da Consciência, como vocês estão vivendo, de um

estado Vibratório a outro, de uma gama de frequências a outra gama de frequências, chamam-nos a esta



revolução Interior da Verdade, da sua como aquela do outro.
E isso não é para ser pensado.

Isso não é para ser construído, por que, lembrem-se: tudo vai ocorrer espontaneamente nesta famosa
Transparência e nesta famosa Espontaneidade.

***

Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês.
Naturalmente, resta-nos tempo e eu estou então disponível, com grande prazer se, em relação ao que eu

acabo de dizer, houver em vocês interrogações e perguntas.

***

Pergunta: viver a Realidade Absoluta frente a alguém que está na verdade relativa, no aspecto da
espontaneidade que podemos ter, não é arriscado de ser relativamente violento para o outro?

Isso pode ser em um primeiro momento.
Mas, como vocês irão constatar, isso vai desaparecer rapidamente, por uma razão muito simples: esta Verdade

Absoluta ocorre sob a ação da Onda da Vida e da Luz Vibral.
Mesmo a oposição sendo qualificada de violenta, em um primeiro momento, pois o outro deve se reajustar,
“aberto ou não aberto”, vocês irão constatar bem depressa que este aspecto de vocês, que transcende as

verdades relativas, que os instala em meio à Morada da Paz Suprema, não pode dar qualquer oportunidade, do
exterior, neste estado, para fazer e pôr em evidência a Lei de Ação da Graça, mas também a Lei de

Ressonância, como jamais vocês conheceram, ao mesmo tempo.

***

Pergunta: a espontaneidade deve ser exercida tanto no Verbo como na expressão de si mesmo?

A espontaneidade não é algo que se exerça, por que decidimos isso.
Ela resulta do novo estado Vibratório, por si só.

Ela não tem que ser procurada.
Ela não tem que ser o objeto de qualquer vontade.

É algo que se revela sozinho, a partir do momento em que a Onda da Vida e a Luz Supramental estiverem
presentes.

Enquanto vocês se esforçarem para ser Transparente, enquanto vocês se esforçarem para ser Espontâneo,
vocês não se enquadram no contexto que eu falei.

***

Pergunta: o princípio de refutação pode ser aplicado para viver o princípio da Verdade Absoluta?

O princípio de refutação faz parte da investigação como lhes foi explicado e conduzido, de maneira inexorável,
para ser instalado em meio ao Absoluto.

Estando no Absoluto, a Verdade Absoluta se manifesta por si só.
Mas a Verdade Absoluta não pode se manifestar simplesmente pelo princípio de refutação.

A Verdade Absoluta não resulta de um trabalho.
Ela resulta diretamente da instalação da Onda da Vida (que, eu os lembro, não depende de vocês),

conjuntamente com a Vibração Supramental.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, permitam-se Comungar com vocês, na Unidade de Consciências, na
Comunhão de Estados de Ser.

Vivamos isso juntos, permitindo estabilizar, em vocês, as palavras que eu empreguei, no seu sentido profundo
e na sua evidência que, mesmo não estando presente nesse momento, ela o será em um tempo muito

próximo, não por um esforço intelectual, mas, ainda uma vez, simplesmente pelo fato da ação da Onda da Vida.



Vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K os saúda, no Amor.
Até logo.

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Graça se estabeleça entre nós.

Eu venho a vocês, hoje, para falar-lhes do equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina.
Permitindo, talvez, fazê-los compreender e assimilar o que acontece, durante esses alguns dias, com relação a
este ‘equilíbrio novo’ entre dois aspectos, vivenciados sobre esta Terra como complementares e opostos, mas

que, além desta Terra e além desta Dimensão, ambos contribuem para estabelecer a mesma Unidade.

***

Neste mundo de ação/reação predomina o mesmo princípio da falsificação, o princípio da alternância da
ação/reação, do karma.

Tudo o que lhes é dado a ver, a perceber, a sentir e a viver, oscila, em permanência, entre o que vocês
poderiam nomear o bem e o mal, e que é representado, de maneira muito justa, por esse símbolo muitíssimo

antigo chamado de yin/yang.
Onde (como vocês sabem disso) há duas cores, o branco e o preto, e dentro de cada branco, existe um pouco

de preto, e dentro de cada preto, existe um pouco de branco, cada um perfazendo o outro.
Trata-se de um ‘equilíbrio dinâmico’.

O dia sucedendo à noite, a noite sucedendo ao dia.
E isso é o mesmo para as estações.

E é o mesmo para tudo o que lhes é dado a observar e a viver sobre esta Terra.
Este equilíbrio dinâmico traduz-se também pela ausência de Fusão, pela ausência de possibilidade de

resolução desta complementariedade e desta oposição.

***

Nos Mundos além da Terra e além desta Dimensão, as polaridades não apresentam esta alternância, nem esta
noção de oposição ou de complementariedade.

O equilíbrio das polaridades (masculino e feminino, tais como vocês os nomeiam) é um equilíbrio que eu
qualificaria de ‘estático’, porque ele não induz movimento perpétuo de busca de um e do outro.

Tudo o que existe, em meio à vida sobre este mundo, traduz esse princípio de alternância que vocês
encontram desde o nível fisiológico, celular, passando pelos próprios ritmos da Terra, onde tudo é apenas

alternância, onde tudo se exprime apenas através de um equilíbrio precário, necessitando de um movimento,
necessitando ainda desta alternância.

O princípio de complementariedade pode ser vivenciado, efetivamente, sobre esta Terra, como uma noção de
equilíbrio, como certa forma de satisfação.

Podendo exprimir-se (e vocês sabem disso muito bem) na noção de casal, na noção, até mesmo, ligada à
procriação.

Este equilíbrio, aparente, entre as polaridades masculina e feminina, reflete-se, na maioria das vezes, por uma
alternância, também, ao nível do corpo físico como dos corpos sutis: por esta noção de flutuação e de

movimento.
Também, por esse sentimento particular que vocês denominam: amar, ou não amar.

E todos nós o sabemos, nós somos marcados, neste mundo (onde eu caminhei, como vocês), pela noção de
perda, pela noção de falta que, quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vivência e do nosso

comportamento, vai ser marcado, de alguma forma, e nos seguir durante nossa passagem entre o nascimento
e a morte.

***

IRMÃO K - 18 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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Esse princípio de polaridade induz então, em alguma parte, mesmo em sua noção harmoniosa, esse princípio
de falta.

É completamente diferente, é claro, nos Mundos Unificados já que as polaridades estão Fusionadas, mesmo
elas se expressando: por exemplo, um Arcanjo irá expressar uma polaridade dita de natureza masculina, ainda

que em sua Androginia.
No conjunto dos elementos que lhes foram dados, durante esses anos, permitindo realizar o Si, com relação à

ativação do que foi chamado de Novos Corpos (ou Novas Frequências de Vida), há um dos Corpos,
denominado Andrógino Primordial, em ressonância direta com o Ponto AL e com a Estrela AL (ndr: trata-se do

12º Corpo).
 Certamente, existe, nos princípios chamados de evolução, sobre este mundo, uma possibilidade de conectar

um estado particular (nomeado Samadhi ou ConsciênciaTuriya), onde não existe este antagonismo, esta
complementariedade ou esta oposição, onde parece existir um equilíbrio mais intenso dando um sentimento de

permanência, chamado de Samadhi ou de Consciência Turiya.
Isso representa, de algum modo, o acesso à Unidade, vindo transcender e superar a Dualidade, inexorável,

deste mundo.

***

Existem, portanto, alguns seres, cada vez mais numerosos (e vocês o são, cada vez mais numerosos),
capazes e aptos a reproduzir este estado, onde parece existir um equilíbrio, muito além do antagonismo, da

oposição, ou de qualquer complementariedade.
Entretanto, mesmo realizando o que foi nomeado o Si, irá persistir sempre (pelo próprio fato da presença deste

corpo e desta consciência, sobre este mundo) a existência de uma falta, mesmo se isso não lhes apareça
mais, de qualquer maneira, no estado Turiya.

Esse princípio de falta representa, muito exatamente, o que foi separado e dividido, nesta vida, aqui, sobre esta
Terra, que é esse princípio de Fusão das polaridades masculina e feminina.

A ativação do 12º Corpo realiza, em alguma parte, a Fusão dos hemisférios cerebrais, a reunião (digamos) da
intuição e da razão, permitindo descobrir virtudes profundamente femininas: o sentido do acolhimento, o

sentido da receptividade, o sentido da criação ou da procriação, o sentido mesmo de uma energia voltada
(digamos) para o Interior, para o que eu nomearia esta recepção.

Porque, evidentemente, a polaridade masculina, chamada de sociedade patriarcal, é o que lhes é dado a
perceber em sua história, de conhecer, através da história da Terra, desde tempos imemoriais.

Onde houve um princípio de dominação, eu diria até um princípio de predação, ligado, justamente, a esse
desequilíbrio, aparente, entre o masculino e o feminino.

***

O conceito de Unidade permaneceu, de algum modo (e vocês sabem disso), um ideal.
Algumas informações e alguns ensinamentos foram dados a vocês, na sua época, pelos povos Intraterrestres,

referentes à Unificação da Consciência (ndr: ver na coluna “A Humanidade que começa”) (*).
No entanto, e vocês sabem disso, é por vezes extremamente difícil manter uma harmonia, em meio ao que é

complementar e oposto, nesse yin e esse yang, nesse bem e esse mal.
O princípio do yin/yang lhes diz ainda que em todo bem existe um mal, e que em todo mal existe um bem.

Ou, se vocês preferirem permanecer mais neutros: em todo branco existe um preto, e em todo preto existe um
branco.

E um perfaz o outro, e o outro perfaz o primeiro, permanentemente.
Desta situação de equilíbrio precário decorrem todos os males da consciência humana, confinada e

fragmentada, em meio a uma Ilusão, em meio a uma corporeidade polarizada.
O que lhes parece, sobre este mundo, como natural, absolutamente não o é, além da Ilusão.

Este equilíbrio, procurado de maneira muito ativa, por todo ser humano sensível e amoroso, é, em última
análise, apenas o resultado desta falta inicial, desta separação que veio alterar, de alguma forma, esta Criação.

Esse princípio de falta induz, permanentemente, uma ação e uma reação.
Isso foi ainda chamado de karma, e lhes foi apresentado, por diversos ensinamentos, como algo inelutável,
como algo a superar, mas que podia apenas ser superado ao aderir a esse próprio princípio, a esta própria

filosofia.

***

A partir do momento em que vocês experimentam o Si, a partir do momento em que vocês se mantêm nesse
Si (por intermédio do Samadhi, ou por intermédio da Consciência Turiya), o conceito de fragmentação e de

separação parecem-lhes como caduco.



Mas vocês não podem negar que, enquanto existir um corpo polarizado (sexual, como vocês diriam), existe
necessariamente esse princípio de falta, qualquer que seja o modo dele se exprimir.

Para um ser inserido na realidade tridimensional, e que não tem qualquer procedimento nomeado espiritual,
isso vai se expressar nos princípios de competição, como no sentido de ganhar sua vida, de obter um diploma,

de se casar, de ter filhos e de encontrar (de alguma forma) um local que seja preciso defender, adquirir e
preservar.

Isso está inscrito, é claro, em todos os estágios do ser, desde a esfera sexual, passando pela morte, até a
esfera social.

Assim, todas as relações são fundamentadas nessa falta (mesmo se isso não parecer) já que existe, em
permanência, uma consciência voltada para o exterior, para este mundo, um princípio ativo levando a realizar

alguns objetivos.

***

Naturalmente, existe um sentimento de satisfação, nesta Dualidade, a partir do momento em que um elemento
se encontra em equilíbrio, que isso seja ao nível social, que isso seja ao nível profissional, ao nível afetivo (em

todos os níveis, digamos).
Este equilíbrio, vocês sabem disso, é precário.

É precário porque ele se inscreve, de maneira irremediável, no efêmero.
Ele se inscreve, de maneira irremediável entre a vida e a morte, e não apresenta (como eu já disse) qualquer

solução de continuidade além da morte.
Esse próprio princípio de separação e de complementariedade criou a falta.

Ele criou a ação/reação permanente.
Ele criou, em permanência, o karma.

Ele criou, em permanência, obrigações e deveres, muito distante da Liberdade, tal como ela pode se expressar
quando a própria Consciência não está mais ligada à consciência deste corpo, à consciência destes corpos

sutis, mas passando (de algum modo) do outro lado.
Uma série de experiências pode, no entanto, ser vivenciada.

Eu narrei a minha (experiência) para vocês, através da perda e da falta de um ente querido, o que foi suficiente
para transformar (de alguma forma), de maneira irremediável, esse sentimento de falta, em mim (ndr:

intervenção de IRMÃO K de 17 de março de 2012) (**).
A busca espiritual vai se expressar através do que vocês nomeiam uma busca de Luz, uma busca da Unidade,

uma busca de Amor, no seu sentido o mais elevado, o mais transcendental, o mais idealizado, e o mais perfeito
que vocês possam imaginar.

Então, é claro, alguns seres (pela meditação, pela prece, pela adesão a uma série de crenças) puderam atingir
estados de Uniões particulares, que esta União Mística se refira ao CRISTO, refira-se ao Sol, ou a qualquer

outro elemento considerado e vivenciado (antes deste elemento fundador e agenciador, digamos) como
exterior a si.

Esta exterioridade traduzindo, aí também, esse princípio de exteriorização da energia da própria consciência,
visando completar o que parece incompleto.

***

A reunificação consigo mesmo consiste, portanto, em estabelecer uma Unidade.
Em transcender e superar o bem e o mal, o princípio da falta, em fazer desaparecer a noção de medo (em

ressonância direta com essa falta), a fim de estabelecer-se, de maneira mais estável, nas experiências
de Samadhi, nas experiências de Realização, ou ainda nomeadas o Despertar.

A chegada do Manto Azul da Graça restabeleceu, como lhes foi dito, desde mais de um ano, uma ‘junção’: uma
junção para a Terra, uma junção em sua consciência, no que vocês são, neste corpo que vocês carregam.

Onde uma alquimia recente vem, de algum modo, culminar na revelação do princípio que está além da
Unidade, que não é sequer mais um princípio, mas que, simplesmente, representa (digamos) a solução final do

antagonismo, da oposição, da complementariedade.
É o retorno do que foi chamado de Polaridade Feminina d’A FONTE.

Então, quaisquer que sejam os nomes que possam dar-lhes (até agora: a Shakti, aShekinah, a Polaridade
Feminina d’A FONTE), ela, como lhes foi explicado, foi Liberada, também, das profundezas da Terra.

E restituindo, de alguma forma, tudo o que está presente sobre esta Terra, sua inteireza, sua homogeneidade
e, se possível, o que foi denominado e nomeado o Absoluto.

O Absoluto consiste desses elementos que vocês nomearam, e progressivamente vivenciaram (para alguns de
vocês): desde a Comunhão, passando pela Fusão, passando pela Dissolução, passando pela União Mística,

ou passando por Casamentos Místicos com os Duplos, quaisquer que sejam.

***



O resultado, através do que (pelo olhar do ego) possa parecer como uma busca de um ideal que não será
alcançado, na realidade, sendo a possibilidade, real e concreta, de atingir este estado de Absoluto (que não é

um estado, como lhes foi dito).
Isso passa pelo Duplo, não há outra possibilidade.

Como vocês talvez o saibam, na história da Terra, o Sol foi separado do seu Duplo.
Esse Duplo, nomeado de diferentes maneiras, e possuindo diversos nomes, é o que criou o princípio de

isolamento, o princípio de Dualidade.
Esse Duplo Solar retornando a ele, não poderá mais se afastar.

Do mesmo modo, o seu Duplo voltando a vocês, não poderá nunca mais se afastar.
O que é vivenciado em cima é como o que é vivenciado embaixo, agora, de maneira Livre, de maneira

Liberadora e Liberalesca.
Levando-os a estabelecer-se em uma consciência (como foi expresso em palavras) onde a Onda da Vida se

torna o que vocês São, e onde a Onda da Vida, que vocês manifestam e São, pode (quando o momento
chegar, tendo superado as dúvidas e os medos, os condicionamentos presentes em meio à personalidade, e
esse sentimento de falta) permitir-lhes realizar a finalidade, o que foi chamado de Ascensão (que isso se refira

a este corpo, ou que isso se refira à consciência sem este corpo).
O Corpo de Estado de Ser, que estava confinado no Sol, que foi Liberado, que foi, para alguns de vocês,
sintetizado de novo (ao nível do desdobramento da Luz, como lhes foi explicado no ano passado), chega,

durante este ano, para fazê-los encontrar esse Duplo Místico.
Que pode adquirir, como vocês sabem disso, diferentes formas.

***

Através desta Fusão, realizando a Alquimia da sua Lemniscata Sagrada com aLemniscata Sagrada daquele
que é esse Duplo, a Lemniscata torna-se completa e plena.

A circulação da Consciência ocorre, desta vez, em uma Lemniscata que não é mais vertical, mas horizontal,
realizando o princípio da Alquimia das Cruzes (tais como elas lhes foram descritas ao nível da sua cabeça, e

portadas pelas Estrelas).
Isso se traduz pela reunificação desses Pontos Vibratórios, no centro, ou seja, no Ponto ER da cabeça, como

no Centro do Ser, no Ponto ER do peito.
Permitindo-lhes aproximar-se, e viver esta Presença, este estado de Presença nomeado Infinito, que pode, se

vocês o conscientizarem, desaparecer ele mesmo, e (em um conceito que lhes é difícil de compreender,
enquanto isso não for vivenciado) se estabelecer em meio ao Absoluto.

Os dois, enfim, tornando-se Um.
Esse princípio está inscrito no princípio de separação deste mundo: o que foi separado deve se reunificar, em

todos os níveis.
Não é questão de substituir este mundo, onde uma elite patriarcal dominou e controlou o mundo, por uma elite

matriarcal.
Mas, sim, de reunir essas duas polaridades (que estavam em equilíbrio de desequilíbrio) em um equilíbrio total,

permitindo reintegrar a Androginia Primordial.

***

Isso se realiza em vocês.
E irá se realizar, de qualquer maneira, mesmo se isso não estiver em andamento, nas fases finais da Ascensão

desta Terra.
Em relação a isso, é claro, pode se criar, sobre esta Terra, para vocês, como ao redor de vocês, uma série de

reajustes, que vão restabelecê-los a este estado, além de todo estado, chamado de Absoluto.
Que isso seja através do que lhes foi designado um Duplo Monadário, do que lhes foi designado a Fusão com

o CRISTO ou com um Ser de Luz, qualquer que seja, que esse Duplo Monadário esteja encarnado, ou não,
não muda em nada, é preciso Reunificar-se.

Não somente a reunificação de um ego transcendido pelo Si, não somente um Si vindo (de algum modo) fazer
resplandecer alguma coisa em meio à Luz e ao Amor, mas estabelecê-los, nesta Dimensão, além do próprio

conceito de complementariedade.
Isso se produz, em vocês, através do aparecimento do Duplo, através do aparecimento do que é chamado de
Asas Etéreas (ao nível do Ponto KI-RIS-TI), através da Fusão ocorrendo, tal como foi descrito por UM AMIGO,
ao nível do seu Coração, a Fusão entre a corrente ascendente e a corrente descendente (ndr: ver a intervenção

de UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (***).
O encontro dessas duas correntes e dessas duas polaridades vai fazê-los descobrir, e vai estabelecer, o que

sempre esteve aí.



Mas, como a consciência havia sido fragmentada, não podia aparecer para vocês e nem podia, sequer,
manifestar-se e se concretizar em meio a este mundo.

***

O Manto Azul da Graça recobriu, as suas Asas, a Terra, o seu complexo físico e sutil sobre este mundo, os
Pontos de penetração (eu lhes falei longamente sobre isso no ano passado), referentes ao Eixo ATRAÇÃO /

VISÃO.
O que se realiza, hoje, através desse Duplo, cria um equilíbrio das polaridades masculina e feminina,

instalando-se (pela Fusão de um no outro, do outro no primeiro, do mesmo modo) nessas duas polaridades
que haviam sido separadas.

Vocês são levados a tornar-se, como isso foi anunciado, KI-RIS-TI, ou seja, os Filhos Ardentes do Sol,
aqueles que não conhecerão mais a sede, aqueles que serão regados n’A Fonte de Água Viva.

Que, jamais, irá permitir qualquer sede aparecer ou reaparecer.
Isso assinala o fim do confinamento, isso assinala o fim da Ilusão, o fim da divisão, o fim da distinção de uma
polaridade sobre a outra (em um equilíbrio dinâmico), mas, bem, a instalação em meio ao Centro, a instalação

em meio a esta Fusão do Andrógino Primordial.

***

Naturalmente, existe ainda, mesmo para aqueles de vocês que realizaram o Si, alguns apegos, representados
pelas dúvidas e pelos medos, que vêm ainda (se eu puder exprimir-me assim) restringir a sua capacidade e a
sua possibilidade de estabelecer-se em meio a esta Unidade Final, representando o princípio de Fusão e de

Dissolução das polaridades, dos antagonismos e das complementariedades.
Isso é uma realidade.

Ela lhes é dada a viver em meio ao Si, ela lhes é dada a viver, através do que foi chamado de Alquimia
da Lemniscata Sagrada, a Alquimia da Onda da Vida, fluindo de um ao outro, e do outro ao primeiro, realizando

uma Unidade nova, muito além do que lhes é dado a viver enquanto isso não for realizado.
Apreendam-se, também, como lhes foi dito, de que não há busca a fazer porque, como o Absoluto, esse

princípio de equilíbrio, estático e final, Último, vem a vocês de maneira espontânea.
A partir do momento em que o conjunto do que os confinava, na ausência de conexão entre o que é chamado
de 1º chacra e 4º chacra (ou, se vocês preferirem, a esfera pélvica e a esfera cardíaca), a partir do momento

em que as barreiras (digamos) que mantinham a separação, tenham desaparecido.
Essas barreiras foram nomeadas o medo e a dúvida, porque nada há de pior, neste mundo e sobre este

mundo, do que o medo e a dúvida, que estão inscritos, até mesmo, na célula, pelo trauma inicial que
representou a divisão e a separação deste Duplo.

***

Esta visão, que eu expresso com palavras, os faz pensar e imaginar que existe um Duplo, ou seja, que existem
duas entidades diferentes, para vocês, sobre este mundo, que iriam se reunificar.

Na realidade, essas duas consciências, essas duas entidades, são originariamente uma única e mesma
entidade.

Que isso se refira ao CRISTO, que isso se refira a vocês, enquanto Filho Ardente do Sol, que isso se refira a
uma outra entidade de Luz, qualquer que seja, é o mesmo princípio, é a mesma descrição.

O Absoluto corresponde, doravante, a esta capacidade para transcender o medo e a dúvida, qualquer que seja,
e, de alguma forma, para estilhaçar o conjunto dos limites, o conjunto dos contextos, o conjunto das funções da

encarnação, que é, de fato, um princípio de separação.
Mais uma vez, através disso, não é questão de abandonar a matéria, mas, sim, de ‘espiritualizar a matéria’.

A espiritualização da matéria apenas pode ocorrer se o Duplo estiver presente.
Esse é o próprio princípio da Ascensão, tal como deve ser vivido para cada um de vocês, no momento final do

Reencontro, total e integral, com a Luz Vibral.
A descida da consciência, a descida do Supramental, a subida da Onda da Vida, preparam, em vocês, este

Encontro Final.
A fim de se estabelecer, se tal for a sua Realidade, em meio ao Absoluto, ou em meio à Presença Infinita do Si

realizado.

***

Tudo isso está a caminho para vocês.



Quaisquer que sejam as manifestações do seu corpo, quaisquer que sejam as manifestações do próprio
desdobramento da sua vida, se vocês saírem do olhar da personalidade, se vocês saírem do olhar da divisão,
se vocês saírem do olhar da falta, se vocês saírem do olhar do trauma (qualquer que seja), naquele momento,

isso irá se revelar a vocês de maneira extremamente simples, eu digo de novo, sem esforço e sem busca.
Porque nós não estamos mais (e vocês não estão mais) nos tempos de uma busca qualquer.

Porque nada há a buscar.
Porque tudo está aí.

Para isso, é preciso ainda que o seu olhar, o seu ponto de vista e a sua consciência, aceitem mesmo este
princípio, aceitem este Encontro, esta União.

Tudo isso, ainda uma vez, mesmo se isso não parecer relacionado a vocês, ou parecer muito distante das suas
preocupações atuais, é, eu o repito, um acontecimento inexorável e inelutável.

Independentemente do momento em que ele for vivido (ou que ele já tenha sido vivido), ele irá representar,
para vocês, o que eu chamaria de uma certeza total: não pode existir a menor dúvida, o menor medo, a menor

interrogação, a menor suspeita, em relação a este acontecimento, porque isso é, realmente, o que eu nomearia
um acontecimento.

Este acontecimento não é para ser buscado.
Obviamente, quando ele ocorrer, ele vai possivelmente induzir, ao nível do que vocês são (no que resta de

personalidade, de ego, ou de corporeidade), uma interrogação.
Mas mesmo esta interrogação não poderá ser superada pela certeza que é a sua.

Porque esta certeza não se exprime através do mental, não se exprime através das emoções, não se exprime
através dos afetos, não se exprime através da esfera denominada Eros, mas se exprime, unicamente, através

da Alquimia Vibratória que realiza a Unificação dos Duplos.
E criando, naquele momento, por si mesmo, pelo princípio de Dissolução e de Fusão, o Absoluto.

Recriando-o, revelando-o e o desvendando.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias em que isso irá ocorrer, qualquer que seja o tempo (ou o momento) em
que isso irá ocorrer, para vocês, vocês irão reconhecê-lo, porque é um reconhecimento instantâneo, que não

recorre a qualquer oposição.
Lembrem-se de que os únicos obstáculos são vocês mesmos, ao nível dos medos e das dúvidas.

Esses medos e essas dúvidas irão, eles mesmos, estilhaçar-se, a partir do momento em que a intensificação
da Irradiação do Sol Central, a partir do momento em que a intensificação da Onda da Vida, Liberada pela

Terra, permitirem isso.
Quaisquer que sejam as suas resistências, quaisquer que sejam as suas oposições, vocês não poderão se

opor, vocês não poderão resistir ao que inelutável e inexorável.
O equilíbrio, também, das polaridades masculina e feminina irá tornar-se uma evidência total, porque o estado é

o Último.
E porque este Último não pode representar qualquer equivalente do que pode viver a consciência, tanto no ego

como no Si o mais Infinito.
A partir deste instante, vocês terão, então (digamos), desencadeado, em vocês, esse processo que é

chamado de Ascensão.
Não há nada que possa fazê-los duvidar.

Não há nada, ainda uma vez, qualquer que seja o estado do seu corpo, o estado do seu afetivo, o estado dos
seus relacionamentos, quaisquer que eles sejam, que possa se opor a isso.

Isso representa o que foi denominado o Juramento e a Promessa, de encontrar de novo com o que havia sido
separado de vocês.

Independentemente de qual for a outra parte, da sua parte, trata-se, na realidade, apenas de uma relação de
Liberdade, de uma Liberação total, que opera atualmente.

***

As minhas palavras foram muito breves.
Eu não duvido que elas peçam da sua parte alguns questionamentos, e eu estou aí, agora, para ali responder,

exclusivamente em relação ao que eu acabo de dizer.

***

Pergunta: quando achamos ter encontrado o Duplo encarnado, é necessário provocar um encontro físico?



Minha Irmã, o que você chama de encontro físico?
Este encontro é um Encontro de Eternidade.

Para alguns, ele deve se realizar em todos os planos, para outros, não.
Isso depende, é claro, de vários fatores.

Esses fatores têm por nome, simplesmente, a dúvida e o medo.
A partir do momento em que houver aceitação, ou seja, a partir do momento em que você não mais achar ter

encontrado, mas que você tiver esta certeza que eu acabo de abordar, o conjunto do Céu, o conjunto da Terra,
irá contribuir para estabelecer este Absoluto.

Não pode existir o menor obstáculo.

***

Pergunta: quando encontrarmos o Duplo, não pode ali haver dúvida de que é certamente o Duplo?

Isso que eu expliquei: além de qualquer encontro solar, possível e normal, nas Dimensões Unificadas, de fato,
assim que vocês estiverem Liberados do princípio de isolamento, assim que vocês reencontrarem a sua

Eternidade, como vocês sabem disso, não há mais fragmentação, não há mais limites.
Vocês são ao mesmo tempo a Fonte, ao mesmo tempo o Absoluto, ao mesmo tempo um Arcanjo, ao mesmo

tempo um Ser de Luz.
Vocês podem fusionar, naquele momento.

Mas esta fusão é um encontro, muito além (ao nível da qualidade Vibratória vivida pela Consciência) do Êxtase
ou do Samadhi o mais importante, possivelmente alcançado pelo ser humano na encarnação.

O Encontro com o Duplo está muito além, qualquer que seja esse Duplo.
Porque isso se traduz, de maneira horizontal e vertical, por uma unificação daLemniscata Sagrada.

Não é o pensamento que vai criar a certeza, é a própria Vibração que faz a parada da Vibração, ou seja, para o
Absoluto.

Portanto, não há que se colocar questão em relação a isso.
A evidência é tal que você não pode negar o que acontece, naquele momento.

Isso estritamente nada tem a ver com qualquer sentimento amoroso ou um sentimento espiritual ou místico.
Isso está muito além.

Como poderia existir uma dúvida, qualquer que seja?
A partir do momento em que as dúvidas e os medos, que estão presente em meio à personalidade, não

existirem mais, como vocês sabem disso, a Onda da Vida lança-se para sair pela parte mais alta do crânio e
fusionar com o Vajra, realizando o que foi denominado Merkabah Interdimensional pessoal.

Naquele momento, tendo transcendido e superado os limites da encarnação, a matéria é espiritualizada, o que
foi descrito por UM AMIGO como sendo esse arrepio e esse estremecimento do corpo.

A partir deste momento e a partir do momento em que ocorrer este Encontro (que nada tem a ver com um
encontro comum ou mesmo espiritual), não pode subsistir a menor dúvida, para um como para o outro, onde

quer que seja.
Várias Estrelas lhes descreveram seu Casamento com o CRISTO, sua experiência e sua vivência: sua vida

tornou-se uma União Mística, permanente e sagrada, com o CRISTO.
Do mesmo modo, que esse Duplo seja um Ser de Luz presente no Sol, ou em outros lugares, um Arcanjo, ou

qualquer semblante.
Lembrem-se de que não há separação, portanto, não pode existir a menor apresentação de um

questionamento, qualquer que seja.
Só o que resta de personalidade, mesmo tendo superado as dúvidas e os medos, pode fazê-los hesitar.

O aspecto Vibratório, mais uma vez, supera tudo o que pode ser compreendido, tudo o que pode ser
vivenciado sobre esta Terra.

Porque existe, realmente, uma alquimia entre essas duas consciências.
A alquimia se realiza não somente ao nível celular, mas, muito mais, ao nível dos centros de energia, dos

centros de Consciência, das Estrelas, das Portas, do conjunto das estruturas, onde elas estiverem, realizando
uma perfeita sincronia e uma perfeita alquimia e simbiose total.

***

Pergunta: qual é a distinção entre o estabelecimento no Si Infinito e no Absoluto?

O Si Infinito é o estado denominado o último Samadhi, aquele que os faz descobrir a própria Dissolução da
Consciência, mas que, no entanto, não é a Dissolução da Consciência que, como vocês sabem disso, é

Absoluta.



A não Consciência é Absoluta.
O princípio da alquimia, que eu acabo de descrever, entre duas Consciências que se sentiam separadas e que

estavam efetivamente separadas (que isso seja com o seu Duplo chamado de Estado de Ser, com o seu
Duplo Etéreo reconstituído, ou com esse Duplo Monadário, ou com o CRISTO), é muito exatamente isso que

se restabelece.
A partir do momento em que o Si é manifestado, o Despertar ou a Realização, a Liberação segue.

Mas ela não segue no sentido de uma lógica.
Ela segue no sentido de uma Transcendência que não tem continuidade.

É, justamente, esse Duplo que permite realizar isso.
Ele não lhes aparece necessariamente, onde quer que ele esteja, desde o início da ativação da Onda da Vida,

nem mesmo na finalidade da Onda da Vida.
Porque, como vocês sabem disso, há, naquele nível e em vocês, neste corpo, uma transmutação que se

realiza, com relação às dúvidas e aos medos, com relação à reunificação das três Lareiras em meio ao que foi
nomeado o Caduceu de Hermes.

Assim que as Asas Etéreas aparecerem, vocês estarão no ponto de revelar o Último.
É naquele momento que se realiza e se concretiza a Ascensão.

Trata-se de uma espiritualização da matéria e não de uma fuga da matéria.
A diferença entre a Infinita Presença e o Absoluto é, justamente, o momento em que se vive, inconsciente ou

conscientemente, eu diria, este Encontro com o Duplo, traduzindo-se, em meio à Consciência, por esse arrepio
e esse estremecimento, ocorrendo, neste corpo, pela colocação em circulação do Caduceu de Hermes,
traduzindo-se, em meio a esta Consciência encarnada, pela ativação do conjunto das Estrelas da cabeça,

reunificando-se ao nível do Ponto ER.
Dando-lhes a viver, como mecanismo final da Consciência, o ponto central da cabeça, o conjunto

da Lemniscata Sagrada, o conjunto das Portas, a subida da Onda da Vida, o despertar da Kundalini, em sua
totalidade.

***

Pergunta: se nada há a fazer, como isso foi regularmente repetido, o que explica a diferença de vivência
entre alguns seres humanos e outros?

Do mesmo modo que, durante as Núpcias Celestes e por ocasião da sua conclusão, alguns seres alcançaram
e vivenciaram o seu corpo de Estado de Ser, outros não.

Do mesmo modo, vocês estão nesta etapa de fim dos Tempos e não de fim do mundo, mas de transformação
radical de um mundo.

Alguns de vocês amadureceram mais depressa.
Na mesma roseira, as rosas não desabrocham ao mesmo tempo.

Tudo depende da qualidade da seiva, tudo depende da qualidade da luz solar que chegou a vocês, que vocês
aceitaram, ou não.

No final, todo mundo, sobre esta Terra, irá viver este Encontro.
Vocês não têm que buscá-lo, porque a busca traduz, simplesmente, um desejo, onde quer que se situe.

Enquanto isso permanecer um desejo, isso fica interditado a vocês.
O Encontro vem a vocês, o Absoluto não pode ser buscado.

Enquanto vocês tiverem um ideal (espiritual, sensual, complementar masculino-feminino), vocês se enganam.
Isso é denominado o Retorno de CRISTO.

O CRISTO lhes disse: “Eu e meu Pai somos Um”.

***

Pergunta: o Duplo pode se aproximar de nós antes que haja o Encontro, ou não?

Minha Irmã, em que sentido você quer dizer “se aproximar”?
Ele pode se manifestar em sonho, mas a aproximação é antes de tudo Vibratória, antes mesmo de qualquer

identificação.

***

Pergunta: podemos sentir a presença do Duplo, antes que haja o Encontro?



Sim.
Ou nas costas, chegando a suas costas.

Ou chegando ao nível do Canal Mariano, ou seja, do lado esquerdo do seu corpo.
Como uma presença.

E é uma presença.
Qualquer que seja a localização desse Duplo, há uma presença, ao seu lado, que irá penetrar, em vocês, pela

esquerda, pela parte superior do crânio ou por trás, ao nível das Asas Etéreas.

***

Pergunta: na frase “Eu e meu Pai somos Um”, ao que se refere a palavra Pai?

ABBA.
A FONTE.

O CRISTO é o modelo d’A FONTE.
Ele fusionou de novo com sua Eternidade que era, para ele, A FONTE.

Porque o CRISTO (o personagem, nomeado, historicamente, era Jesus), ele incorporou o seu Duplo.
Naquele momento, Ele pôde realizar o seu ministério, durante três anos.

Não antes.
“Eu e meu Pai somos Um” ou “eu e meu Duplo somos Um”, traduz o princípio de um Absoluto.

Novamente, a palavra princípio não é adequada, mas não existe outra palavra.
A maior das armadilhas seria, talvez, buscar esse Duplo.

Porque, a partir do momento, como eu disse, em que houver busca, há desejo, qualquer que seja a expressão
desse desejo.

O Duplo vem a vocês assim que vocês tiverem realizado, eu os lembro, a sua Unidade, sobre este mundo.
Segue-se, então, a Unidade no cosmos, em todas as Dimensões.

O que vocês podem olhar, com o seu olhar da razão, da personalidade ou do Si, pode parecer-lhes particular,
na medida em que vocês tiverem tendência a considerar que vocês são inteiros, por si só.

Não.
Os místicos de todos os tempos lhes falaram (mesmo sem colocar essa palavra porque eles não tinham

possibilidade de colocá-la) desde Encontro.
Que isso seja o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) com o Sol, que isso seja outros Anciãos, isso foi

muito mais expressivo para o que nós nomeamos as Estrelas e para muitas outras mulheres.
Porque, para elas, era muito mais fácil acolher a parte faltante que estava, digamos, muito mais ativa sobre este

mundo, que eu nomeei o patriarcado.
A energia masculina era, na realidade, muito mais abundante do que a energia feminina.

O que explica, de maneira constante, quaisquer que sejam as religiões, quaisquer que sejam as culturas, que a
entidade feminina sempre manifestou, de maneira mais intensa, esta Fusão e este Encontro.

Ainda mais que existia, se eu puder me exprimir assim, um modelo chamado de CRISTO.

***

Pergunta: vários intervenientes nos disseram que tudo estava em nós, os Arcanjos, as Estrelas. Então, o
nosso Duplo estaria igualmente em nós?

Na condição de reconhecê-lo.
É o próprio princípio da separação, com lhes foi explicado.

Uma coisa é saber que os Arcanjos estão em vocês.
Outra coisa é vivê-lo.

É o mesmo para o Duplo.
Será que o CRISTO lhes disse que Ele era o Pai?

Aqui, neste corpo limitado, há Fusão, há Unidade, há o Absoluto.
No entanto, você manifesta os atributos de um Arcanjo, aqui sobre este mundo?

Ele está inscrito em sua realidade, em meio ao DNA.

***



Pergunta: poderia especificar a diferença entre deslocalização e Comunhão?

A Comunhão se vive no seu corpo.
A deslocalização leva-os a expressar a sua Consciência em outros lugares que neste corpo: no corpo de

Estado de Ser, em um Arcanjo, ou ainda no Duplo.
A deslocalização pode também corresponder a um processo particular, realizado através das diversas

informações que nós lhes demos, uns e outros, nesses anos.
Em especial, o processo de walk-in consciente bidirecional onde há uma troca de corpo e de alma.

A Comunhão se vive em uma consciência ainda fragmentada.
A deslocalização, assim como a Multilocalização, que acontece mais tarde, realizam o fim da fragmentação,

permitindo dar-se conta do que dizia, ainda ontem, MARIA.
Quando vocês estão além da separação, a sua Consciência não é afetada por qualquer Multilocalização, o que

lhes é impossível, ainda, deste lado aqui, onde vocês estão.
A partir do momento em que o Absoluto está aí, vocês são, ao mesmo tempo, este corpo, ao mesmo tempo, o

outro corpo, ao mesmo tempo, o corpo de Estado de Ser.
E a sua Consciência está presente, do mesmo modo, neste corpo de carne como no corpo de Estado de Ser,

como no corpo do Duplo.
Correspondendo, mais uma vez, ao que disse o CRISTO: “Eu e meu Pai somos UM”.

O que emerge é uma revolução total, sem solução de continuidade.
E, no entanto, é muito exatamente o que vocês São.

Vários de nós dissemos que vocês não eram nem este corpo, nem este mundo, nem esta realidade: o conjunto
dos filtros colocados pela separação e pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO impede-os de ver claramente isso e de

vivê-lo.
Vocês o vivem, a partir do momento em que houver o Encontro.

Nós não podíamos abordar isso enquanto não estivesse instalada, para vários de vocês, a Onda da Vida.
Porque, lembrem-se de que é, em um primeiro tempo, o Encontro do Supramental e da Onda da Vida que lhes

dá a viver a abertura a esta possibilidade.
De nada servia conceber, falar, exprimir o que quer que seja referente a isso, enquanto não estivesse ativada,

em vocês, a possibilidade de vivê-lo.

***

Pergunta: a possibilidade de vivê-lo está ativada em toda a humanidade, em todo ser humano?

Não.
Isso será ativado, para a grande maioria dos seres humanos, no momento final.

Porque as forças de resistência ainda são muito fortes, exceto para aqueles de vocês que transcenderam seus
últimos medos e suas últimas dúvidas.

Lembrem-se: o equilíbrio Yin-Yang deste mundo é vivenciado como uma complementariedade e um
antagonismo.

O que é estritamente o oposto, no Absoluto.
Há uma sincronia ocorrendo neste corpo e no que eu disse, que é a reunificação do Sol com o seu Duplo.

***

Pergunta: podemos ter vários Duplos?

Não.
Pode existir o que vocês chamam de Casamento Místico com múltiplas entidades, como vocês o realizam

quando vocês saem no Estado de Ser, com um Arcanjo ou com qualquer Consciência liberada.
Existe um Duplo chamado de Etéreo, que é, de fato, simplesmente, o seu etéreo, reconstituído em sua

Dimensão de origem, que se sobrepõe ao seu próprio corpo etéreo, vindo modificar, como isso foi falado, a
sua própria vitalidade, a sua própria fisiologia.

Existe, enfim, um único e exclusivo Duplo dando-lhes a partilhar e a unificar e a fazer a alquimia, em uma
simbiose, da Lemniscata Sagrada, da Onda da Vida e do conjunto das estruturas.

Existe apenas um.
Os diferentes Duplos que foram relatados são: o Duplo Etéreo, eventualmente um Duplo correspondendo a um

corpo sutil, mas o mais importante, é claro, é o Duplo denominado Cósmico.
São os únicos Duplos que lhes foram relatados.

O Duplo Etéreo é vocês mesmos.



Nós poderíamos dizer, para aquele que se multilocaliza, que o corpo de Estado de Ser é o seu Duplo.
Mas existe apenas um único Duplo e um só.

O único que lhes permite realizar a alquimia e a simbiose da Onda da Vida e do conjunto dos chacras e do
conjunto do Caduceu de Hermes.

***

Pergunta: um encontro com MARIA, há vários anos, pode ser uma experiência mística?

O que quer que seja, é uma experiência mística.
Agora, isso era impossível, desde alguns anos.

Portanto, isso pode ser apenas um encontro místico.
Doravante, MARIA pode se manifestar como o seu Duplo.

Mas, ainda uma vez, isso não é uma experiência, já que se trata da Fusão definitiva dos princípios da Onda da
Vida, dos princípios celulares, dos chacras, assim como do Caduceu de Hermes.

Vocês não podem se enganar em relação a isso.
Somente o seu mental busca e se engana.

***

Pergunta: está correto que é preciso proceder com o Duplo como com o Absoluto, ou seja, nada buscar já
que toda busca iria nutrir mais o mental?

Foi exatamente o que eu disse, no enunciado mesmo da minha conversação.
Enquanto vocês buscarem o que quer que seja, vocês estão errados.

O Duplo é uma evidência que se impõe e que não pode, em caso algum, exprimir um desejo ou uma busca.
Nós temos bem consciência, uns e outros, deste motivo que nos levou a não falar disso antes, porque as

projeções são inerentes à natureza humana, de buscar um complemento.
Mas vocês não podem buscar um complemento, ele se revela quando as condições estão reunidas.

Isso não é, em nenhum caso, um ato mental.
Isso não é, em nenhum caso, uma complementariedade, no sentido humano.

Se nós lhes revelamos agora, é porque o Manto Azul da Graça trabalhou, porque a Onda da Vida (para aqueles
de vocês que ela nasceu, que ela se elevou) torna possível esse processo.

Mas, novamente, não há que buscar explicação, motivo, justificação, porque, quando isso ocorrer, nada pode
resistir.

Existem situações pessoais onde o Encontro do Duplo não é permitido, devido a essas situações pessoais
que provocariam sofrimentos e elementos de resistência.

Que o Duplo esteja encarnado, ou não, nada muda.
Na história deste planeta (e no Ocidente, em particular), quando uma alma, um corpo, encontrava o CRISTO,

ela entrava nas Ordens.
O que vocês fariam, hoje, se o conjunto da sua vida não estivesse purificado e preparado para isso?

É nesse sentido que a informação é útil, mas ela não deve resultar, em vocês, em qualquer busca e qualquer
desejo.

Deixem as coisas chegarem a vocês.
Elas virão no momento que for o mais adequado, para vocês, como para o conjunto das relações, quaisquer

que sejam, ao redor de vocês.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs da humanidade, vivamos, juntos, um momento de Comunhão e de Graça, no Manto Azul da
Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Irmãos e Irmãs na humanidade, até breve.

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

(*) ‘A Humanidade que começa’ [livrete]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

*

(**) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1459

18 de maio de 2012
(Publicado em 19 de maio de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1459
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.nin.com/


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -
“... quando MIGUEL estiver aí, vocês irão perceber a Vibração, vocês irão perceber o Amor, vocês irão

perceber a realidade do contato ... uma Presença que penetra, eu diria, na sua aura.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120607_-_FRERE_...

~ A TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, dignem-se de aceitar o Amor e as bênçãos da Graça.

Eu vim, hoje, falar-lhes sobre a Transparência.
Eu vou primeiramente, se vocês quiserem, definir a transparência da qual eu não quero falar e, então, explicar.

A transparência, tal como é conhecida em meio à personalidade, em meio às relações, no meio social e
mesmo no meio econômico, não é a Transparência que eu quero falar a vocês.

Pois esta transparência recorre a códigos morais, a códigos que estão inscritos em meio à personalidade.
Seja qual for a transparência da personalidade, em sua expressão, em seus modos de relações, em seus

modos de trocas, ela jamais irá permitir viver a Transparência no sentido em que eu quero me exprimir.
A Transparência de que falo é aquela da consciência que permite estabelecer-se, de maneira forte, no Si, e

esperar então para dar o lugar ao Desconhecido.
 Seja qual for a transparência vislumbrada em meio à personalidade, ela sempre será apenas uma projeção.

Nenhuma relação, mesmo a mais harmoniosa, nenhuma conformidade com um rito, com um dogma, com uma
sociedade, pode estar em qualquer conexão com a Transparência sobre a qual eu vou falar a vocês.

A transparência, no sentido da personalidade, pode apenas resultar da alma, pode apenas resultar de uma

IRMÃO K - 07 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120607_-_FRERE_K.mp3


educação, ou de uma conformidade com um ideal.
A Transparência de que eu vou lhes falar é exatamente aquela da consciência que vai se tornar, ela,

transparente.

***

A Transparência, no seu sentido, independentemente da personalidade, do Si ou do Absoluto, é um estado.
A Transparência é o que deixa passar, o que não interfere, o que, além do senso de clareza ou de qualquer
moralidade, é algo que vai permitir superar a percepção, superar o sentir, superar a própria explicação que

pode ser dada e que vai, então, muito além da observação, muito além da projeção da própria consciência, no
que é observado.

Eu diria, para retomar uma terminologia que vocês empregaram nesses últimos tempos, que a Transparência
vai eliminar a distância sujeito / objeto, em um primeiro momento.

E em um segundo momento, ela vai fazer desaparecer o objeto e o sujeito.
Enquanto o olho da consciência estiver voltado para o exterior, quer seja no eu ou no Si, quer seja até mesmo

em um olhar voltado para o Interior (na contemplação do Si), jamais haverá uma Transparência total.
Visto que o simples fato de ver a Luz, de viver e de experimentar a Luz, reflete uma plenitude da Luz (e não

uma Transparência à Luz, não uma eliminação do Si) que não pode levar, em caso algum, ao Desconhecido e
ainda menos ao Absoluto.

A Transparência vai colocá-los em um estado onde vocês deixam o observador.
É o momento em que, em meio à própria consciência ordinária do eu fragmentado, vocês vão cessar de

interagir.
Não para ver, não para olhar, não para observar, mas, sim, para deixar-se atravessar pelo fluxo da Vida, para

deixar-se atravessar, sem interagir com o que atravessa.
O que atravessa está muito além do objeto que é olhado.

Eu lhes expliquei, há algum tempo, a minha experiência ocorrida depois de uma experiência traumatizante, que
me conduziu, após uma dor indizível, a viver a indizível Alegria.

A Transparência ligada, como vocês sabem disso, à Porta KI-RIS-TI, está associada, então, ao impulso
Metatrônico.

E é o que vai permitir-lhes, quando vocês adotarem esta maneira de ser, aproximar-se mais perto da não ação
e, portanto, da não dualidade.

A Transparência não é uma resignação.
A Transparência não é uma indiferença.

Essa de que falo é aquela que vai consistir em extrair-se, na totalidade, da pessoa, em extrair-se, na totalidade,
do Si, a fim de não mais interagir, de não mais agir e de não mais reagir com nada.

***

Uma aproximação da Transparência pode ser realizada pela meditação.
Alguns estados meditativos podem levá-los a observar, em um primeiro momento, o fluxo dos pensamentos, o

fluxo das emoções, eventualmente, o fluxo das imagens que vocês alcançam.
Mas se vocês superarem esses estados, vocês irão dar-se conta de que a meditação vai permitir-lhes

apreender-se de que o que é visto, o que é passado, naquele momento, não pertence a vocês.
Há então, na Transparência, uma noção inicial, preliminar, de distância que pode se estabelecer, permitindo

distanciar-se, realmente, do que foi observado anteriormente.
Esta tomada de distância não é um afastamento.
Ela é um requisito, eu diria, para a Transparência.

Pois, naquele momento, vocês irão se apreender (quer seja na meditação ou em uma experiência tal como eu
vivenciei e eu narrei a vocês) de que vocês não são nem aquele que olha, nem aquele que é olhado, nem os

sentidos que contemplam o que acontece.
Isso pode ocorrer em qualquer circunstância da vida.

Quer seja na natureza, quer seja na relação com um ser ou, como eu acabo de dizer, na meditação.
Esta Transparência não é uma indiferença: ela é a cessação da observação da consciência, a cessação do
observador e é, portanto, o que vai permitir-lhes viver um estado peculiar, onde qualquer parecer, qualquer

noção de interação com o meio ambiente, vai desaparecer.
Nenhuma expressão da comunicação, nenhuma expressão desta interação está mais presente.

Isso vai culminar em uma experiência indizível, que supera de muito longe o quadro do Despertar, o quadro da
Realização, o quadro do Si.

Pois, no momento em que vocês cessarem de atuar com o mundo ambiental, antes que o mundo realmente
desapareça, vocês se tornam Transparente, vocês não existem mais para este mundo.



Isso se aproxima, por formas diferentes, da Consciência Turiya, do Samadhi e, talvez, de Shantinilaya.

***

De qualquer modo, a Transparência, como muitos de nós abordamos, é um elemento fundamental nos
processos que acontecem atualmente sobre esta Terra.

A noção de Onda da Vida, de Manto Azul da Graça, a Fusão dos Éteres, o Despertar dos Chacras, o Despertar
da Kundalini, as modificações da consciência fragmentada, levando-os, para alguns, a viver o Si, deve dar

lugar a esta noção de Transparência.
Na Transparência há, de qualquer forma, uma aniquilação do Si, um desaparecimento do observador, um
desaparecimento total daquele que se situa como testemunha observando um ambiente, uma pessoa, ou

comutando com este ambiente ou com esta pessoa.
A Transparência põe fim, portanto, à troca [transferência mútua e simultânea de alguma coisa].

Ela põe fim à interação, à ação, como eu disse, e ela permite culminar, eu diria, em algo estritamente
desconhecido.

O Despertar deixa-se viver uma sensação de transparência do mundo, uma sensação de transparência, mas
que é vivenciado como algo observado, no exterior.

A Transparência de que falo é a Transparência da alma e do Espírito.
A Transparência da própria pessoa que, de algum modo, desaparece do seu papel de observador, do seu

papel de testemunha, e que penetra em um espaço desconhecido, ali onde mais nada pode interagir e
interferir.

Neste estado, o Absoluto ou a Última Presença emerge, e é neste estado (que eu vivenciei e que, eu espero,
vários Irmãos e Irmãs irão viver) que pode ser vivido o que foi nomeado Liberação.

A partir do momento em que vocês se apreendem de que é apenas uma interação em meio a um ambiente
(que ele próprio é criado pela sua interação prévia e pela interação prévia do conjunto das consciências que ali

foram levadas), vocês percebem, sem ali acreditar (não como uma simples crença, mas, sim, como um fato
estabelecido), que este mundo, assim como a sua própria presença, é apenas uma ilusão.

Vocês se extraem, de alguma maneira, como disse BIDI, do palco do teatro, da poltrona do espectador e do
próprio teatro.

A própria consciência desaparece e se aniquila totalmente, permitindo, naquele momento, viver outra coisa que
o que pode ser conhecido.

Esta outra coisa (que é então o desconhecido propriamente dito) é o que eu denominei durante a minha vida: “a
Outra Margem”, ir para o Outro Lado.

Aquele que não foi para o Outro Lado não pode, evidentemente, encontrar qualquer explicação e qualquer
justificação sobre o que eu falo.

***

Eu posso apenas, contudo, esperar dar-lhes os elementos chave, permitindo, através desta Transparência,
viver (imitar, se vocês preferirem) o caminho de CRISTO, o caminho de BUDA, o caminho dos Seres que, em
todas as épocas, foram liberados das condições desta matéria, desta experiência, desta encarnação e mesmo

deste Si, sem, no entanto, nada renegar.
Por que, efetivamente, como isso lhes foi dito e repetido, a Ilusão está incluída no Absoluto.

É preciso, na realidade, como dizia BIDI, mudar o olhar, não mais portar um olhar fragmentado, não mais portar
qualquer olhar.

Ou seja, fazer cessar, na totalidade, o que eu denominei, desde algum tempo, a ação do Eixo ATRAÇÃO /
VISÃO.

O Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, ligado à imagem, ligado ao que é projetado e visto no exterior, na tela da
consciência interiorizada, é o principal obstáculo ao conceito de Transparência.

Pois, a partir do momento em que houver observação, a partir do momento em que houver interação ou ação,
há necessariamente interação do seu mental que se apreende do que é visto, do que é ouvido, do que é

traduzido pelos sentidos, sejam eles quais forem, a fim de dar uma explicação ou uma resposta adequada.
A partir do momento em que vocês não procurarem mais explicar, a partir do momento em que vocês não

procurarem mais compreender, a partir do momento em que vocês se deixarem atravessar, naquele momento,
vocês atravessam o rio para ir à Outra Margem, não antes.

***

Dessa maneira, as técnicas de meditação vão permitir colocar o mental em repouso, observar os próprios
pensamentos, a fim de, não fazê-los desaparecer, mas de se distanciar.

Esta tomada de distância, como eu falei disso, é o elemento capital que vai permitir-lhes deslocar o ponto de



vista para fazê-lo sair da consciência e fazê-lo existir, independentemente de qualquer localização, como isso
lhes foi elucidado pelas viagens da Consciência, através da Deslocalização, da Multilocalização ou, ainda, da

Fusão com o Duplo.
O princípio do desaparecimento é o desaparecimento do observador.

É a vontade não existindo.
É o próprio princípio que rege a ausência de interação, a ausência de reação, e a ausência de qualquer sentido,

permitindo resultar no Absoluto.
Esse resultado, como eu disse, não é, aí tampouco, uma passagem, já que não é possível atravessar.

Em caso algum, o desconhecido pode ser conhecido a partir do ponto de vista da pessoa, seja qual for a
observação, seja qual for a explicação, ou seja qual for a própria interação com o que é observado.

A partir do momento em que a própria observação cessar, a partir do momento em que tudo o que é captado
pelos próprios sentidos, desaparecer, a partir do momento em que o conjunto dos sentires desaparecer, é que

o Amor (que está por trás da manifestação e da Ilusão) pode aparecer claramente além da consciência.
É naquele momento que vocês percebem a Beleza do Universo, a Beleza da Vida, além do ponto de vista da

pessoa fragmentada, ou, ainda, em meio à presença do Si.

***

Nós estamos muito além dos processos denominados Realização ou Despertar, já que nada há para observar.
Os pré-requisitos, é claro, são conhecidos.

Isso consiste em se colocar no Aqui e Agora.
O Aqui e Agora que lhes permite favorecer o estabelecimento do Si e a instalação em meio ao Si, tendo

possibilitado a Alegria, tendo possibilitado a manifestação da sua Presença, que deve, de algum modo, ela
própria desaparecer, a fim de deixar-se, não ver outra coisa, não olhar outra coisa, mas de se tornarem vocês

mesmos a essência total de qualquer manifestação, como de tudo o que não é manifestado.
É apenas nesta condição (ou seja, neste tipo de desaparecimento do Si, neste desaparecimento da pessoa)

que pode se estabelecer a totalidade do Grande Tudo, nomeado, se vocês quiserem, o Absoluto ou o
Desconhecido.

Enquanto existir um observador, enquanto existir um sujeito que contempla um objeto ou que olha ou que
apreende, pelos sentidos, um objeto ou uma relação, não pode existir a mínima Transparência.

***

Vocês veem, através dessas palavras (e eu os deixo, de alguma forma, como juízes), que há uma diferença
fundamental entre a transparência da personalidade, expressa em meio a relações humanas ou através de
regras sociais, e a Transparência de que falo que é, justamente, o desaparecimento de qualquer regra, de

qualquer moral, de qualquer convenção e de qualquer pessoa, assim como de qualquer sujeito e de qualquer
objeto.

A Transparência é esta Porta nomeada KI-RIS-TI, nas suas costas, e que foi impulsionada, para vários de
vocês, pela ação determinante do Arcanjo METATRON.

 Hoje, vocês têm de manifestar esta Transparência da maneira mais evidente possível.
A Transparência, a partir do momento em que vocês a adicionarem aos outros pilares da Humildade, da

Simplicidade, da Espontaneidade, do Instante Presente, vai permitir-lhes não mais interagir e, no período de
um tempo extremamente reduzido (basta que isso ocorra uma única vez para que o envelope do Coração seja

definitivamente transpassado e perfurado), permitir superar os limites do Si, os limites da Presença.
Naquele momento, vocês poderão afirmar, porque vocês irão vivê-lo, que vocês são Absolutos.

A Transparência é a condição imprescindível para o estabelecimento do Absoluto.
Este estabelecimento, que não é um, mas que permite levar, de algum modo, para além de todos os limites

impostos pela personalidade, como para além dos limites do Despertar e da Realização.
A partir do momento em que vocês aceitarem fazer cessar qualquer percepção, a partir do momento em que
vocês aceitarem não mais interferir, de maneira alguma, com o que lhes é apresentado como pensamento,

como visão, como sentir, como percepção, como concepção, naquele momento, a Transparência se
estabelece sozinha.

É nesse sentido que outras expressões foram dadas e repetidas a vocês há mais de um mês,
incansavelmente, por BIDI e por outros Anciãos entre vocês, como o fato de permanecer tranquilo, como o fato

de realizar uma investigação, como o fato de refutar.

***

O próprio princípio da Transparência vai se conjugar, de algum modo, e vai se apoiar, na Humildade e na
Simplicidade.



A Humildade, é claro, refere-se, antes de tudo, à onipresença da personalidade, do eu [“je”] e do eu [“moi”], em
toda a vida de um indivíduo, mesmo a mais equilibrada possível.

A Simplicidade consiste, evidentemente, em encontrar o Caminho da Infância, como isso foi falado por
algumas Estrelas, ou seja, em conectar, de alguma forma, com a espontaneidade, em um primeiro momento,

do observador, que está ele próprio absorvido no que é observado.
Todo mundo sabe da criança mais nova quando ela começa a brincar: ela brinca e ela fica absorvida na sua

brincadeira.
Nada mais do exterior pode existir.

Existe, portanto, nesse caso, na criança, uma forma de sideração da consciência que fica, literalmente,
absorvida em sua ocupação.

Evidentemente, no adulto, isso é muito mais difícil de estabelecer, pois, seja qual for a ação em curso que
vocês realizarem, outras atividades do pensamento podem se manifestar.

Por outro lado, todos vocês fizeram a experiência (quer seja na meditação ou em atividades lúdicas ou
recreativas ou criativas) de momentos em que vocês ficavam tão absorvidos que o resto do mundo

desaparecia.
Esta absorção em uma atividade é, talvez, uma prévia ao estabelecimento da Transparência.

Mas, mesmo esta própria absorção deve desaparecer por que ela é uma projeção da consciência.  
Mas, entretanto, é uma abordagem que pode permitir-lhes aproximar-se, se eu puder dizê-lo, desta noção de

Transparência.
A Transparência não pode se apoiar em absolutamente nada do que é conhecido.

É o momento em que vocês aceitam colocar-se no Aqui e Agora, na Humildade e na Simplicidade.
É, naquele momento, onde vocês não inter-agem mais de nenhuma maneira com o mundo e com vocês

mesmos, como com qualquer outra consciência, que a Transparência explode.
Eu falo de explosão porque esse não é um processo linear e progressivo.

É um processo onde ali não havia Transparência e, de um único golpe somente, há Transparência.
Isso os faz passar do status de indivíduo ou do status de Ser Realizado, ao Ser Liberado.

Há, portanto, uma mudança, uma revolução e uma reversão, que foi denominada, em várias ocasiões, a Última
Reversão, pelo Arcanjo URIEL.

***

A Última Reversão deste mundo vai fazê-los refletir sobre reconsiderar a sua posição, neste mundo, na sua
vida, no seu ambiente, nas suas concepções, nas suas percepções, nos seus sentires, nas suas crenças.

Em suma, no conjunto do que constitui a sua vida ou o seu Si.
A ação da Luz é uma colocação na Transparência, já que a Luz, durante a sua instalação, não pode dar lugar a

qualquer sombra, a qualquer resistência, a qualquer dualidade.
Isso, é claro, é uma reversão total das suas concepções e do conjunto das experiências que vocês realizaram

no Si.
Mesmo o Si mais estabilizado deve se apagar e isso foi chamado, eu lembro vocês, de “Abandono do Si”.

A etapa para a Transparência é certamente o elemento, junto com a refutação, que vai permitir-lhes aproximar-
se o mais perto possível.

E é naquele momento que tudo poderá bascular, como eu lhes falei há algum tempo, com relação à minha
experiência.

Naquele momento, vocês irão desaparecer, real e totalmente.
Vocês não são mais uma pessoa.

Vocês São, em um primeiro momento, eventualmente, o conjunto do mundo.
E mesmo o mundo, naquele momento, desaparece.

É por isso que isso foi comparado ao sono.
Pois, efetivamente, visto do exterior, isso corresponde à aniquilação total do mundo, assim como da sua

consciência.
Entretanto, há algo que permanece e, como dizia BIDI, o que permanece encontra-se atrás do observador.

É aquele que jamais participou da menor experiência: é o Absoluto.
O Absoluto não pode se deslocar.

Isso lhes foi dito, também, de diferentes maneiras.
Portanto, a partir do momento em que a consciência se desloca, no seu ato habitual de apreender uma

percepção ou uma concepção, ou de interagir ou de reagir, evidentemente, vocês estão em movimento.
O movimento não permite conhecer o não movimento.

Há então, nesse nível, um aprendizado que vai colocá-los nas condições propícias para viver esta
Transparência.

Não pode existir Transparência sem desaparecimento.



O que desaparece é, ao mesmo tempo, a consciência, aquela que os anima (quer vocês estejam no eu ou no
Si), e o próprio mundo, em todas as suas manifestações.

O requisito é, efetivamente, a eliminação de toda a distância.
Isso é ainda o Si.

É o momento em que não existe mais barreira, mais separação, entre a sua consciência e o conjunto da
consciência deste mundo, quer seja através de outra consciência encarnada, de um Irmão ou de uma Irmã, da

consciência de uma árvore, da consciência do ar, do Sol, da Lua e da própria Terra.

***

Vem, em seguida, uma etapa posterior: é o momento em que vocês próprios aceitam desaparecer, sem
qualquer ação, sem qualquer vontade de fazer desaparecer o mundo ou a sua própria vida.

Naquele momento, e de maneira extremamente brutal, vocês irrompem no Absoluto.
A ausência de sentido, a ausência de Som, como isso lhes foi abordado pelo Arcanjo URIEL e pelo Arcanjo

MIGUEL, há alguns anos, são exatamente as últimas coisas que podem ser observadas em meio ao Si.
O contato interdimensional, seja com o Canal Mariano, com o que foi nomeado o Duplo ou com o Arcanjo

MIGUEL, como vocês sabem disso há pouco tempo, são elementos destinados, de algum modo, a fazê-los
passar do dois ao Um e do Um ao Absoluto, por esta própria noção de Desaparecimento, de Fusão, de

Dissolução, que permite viver algo que pode ser apreendido pela consciência, manifestado pela consciência,
estabelecido pela própria consciência.

Isso corresponde a uma revolução.
Essa revolução é tal que se assemelha, em parte, ao que foi chamado de ‘choque da humanidade’ e que está

chegando para vocês.
Dessa maneira, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais se movimentar, ficar tranquilo,

independentemente do processo que vai se desenrolar (e, em particular, o processo de desdobramento final
da Luz), vocês não terão qualquer dificuldade de tornar-se Transparente, vocês não terão qualquer dificuldade

de tornar-se, na totalidade, a Luz que parece chegar do exterior.
É a isso que vocês são convidados, é isso que vocês irão viver, de certa maneira, as primícias, que já estão

acessíveis a vocês, quer seja nos momentos em que a sua consciência parece não mais existir, nos momentos
que vocês podem talvez falar, em meio à personalidade ou ao Si, de confusão, onde vocês não sabem mais

quem vocês são, nem onde vocês estão, ou ainda quando parecer perder a memória.

***

Esses processos são processos perfeitamente lógicos que, por sua vez, vão prepará-los para este Absoluto,
ou seja, para esta Transparência total.

A Transparência é, portanto, algo que pode ser qualificado, mesmo se for estritamente desconhecido para a
maioria de vocês, por enquanto, de processo extremamente natural.

Esta Transparência deixa-se descobrir o Absoluto, no qual, eu lembro vocês, está contido o conjunto das
manifestações, mesmo as mais ilusórias.

Estabelecer-se nisso é sair de todo o resto.
Esta saída de todo o resto foi nomeada o ‘Absoluto com forma’, que será substituído, em breve, por um

‘Absoluto sem forma’, durante o Desdobramento final da Luz, vindo do Sol, do Núcleo da Terra, do Alinhamento
com o Centro Galáctico e do conjunto das Dimensões e dos Universos.

O processo de realização da Fusão com o Duplo, ou da Dissolução em meio ao Duplo, seja ele qual for, é, aí
também, uma abordagem da Transparência, pois vocês irão se aperceber de que, quando MIGUEL estiver aí,
vocês irão perceber a Vibração, vocês irão perceber o Amor, vocês irão perceber a realidade do contato, mas,
até aquele momento, vocês irão permanecer dois: há o observador, vocês, no Eu ou no Si (e principalmente no

Si) que vai apreender-se de que há uma outra Presença que penetra, eu diria, na sua aura.
Naquele momento, pode ser estabelecida uma Comunhão, naquele momento, pode ser estabelecido um

esboço de Fusão, um esboço de Dissolução.
Mas somente a partir do momento em que, como dizia o CRISTO, vocês entregarem o seu Espírito nas mãos

do Pai ou da FONTE, é que se realiza o Absoluto.
Isso foi chamado de Ressurreição, justificadamente, porque há uma Transfiguração prévia, assim como uma
morte prévia, que é indispensável e que é uma condição indispensável para que se realize a Transparência e,

portanto, o Absoluto.

***

A Transparência é então um estado, em meio ao Si ou ao Eu, que vai levá-los, assim como a Refutação, a
aproximar-se ao máximo e a apresentar o mínimo de resistência possível ao estabelecimento do que vocês

São, na Eternidade, ou seja, a própria Luz, o Amor, o Absoluto, além de qualquer manifestação.



Como foi dito, obviamente, isso não se refere, apesar de tudo, à totalidade dos Irmãos e das Irmãs
encarnados.

Mas, entretanto, o papel que vocês têm, no momento em que vocês saírem desse papel de Ancorador, de
Semeador de Luz, e se dirigirem nessa direção, é essencial e fundamental, pois, quanto mais vocês forem em

grande número realizando a Fusão com o Duplo, a Fusão com MIGUEL, mais será fácil, para o conjunto da
humanidade, de viver com facilidade, o Apelo de MARIA e o desdobramento final da Luz, em meio a este

Mundo.
Por que não haverá mais questões, por que não haverá mais interrogações, por que não haverá mais

interações: haverá um apagamento total, o que eu nomeei um desaparecimento da pessoa e do Si, permitindo-
lhes reintegrar a Eternidade.

Como eu acabo de dizê-lo, isso não se refere à totalidade de todos aqueles que irão me ler, à totalidade de
todos vocês aqui que me escutam, mas, sim, a um número limitado de pessoas, a um número limitado de Si,

porque a realização da Transparência é suficiente, por um determinado indivíduo que sai da sua individualidade,
para iluminar a totalidade deste Mundo.

Assim foi a vida de CRISTO, assim foi a Presença de Seres Liberados, presentes sobre esta Terra, em todas
as épocas.

***

A grande diferença, e ela é fundamental, é que, hoje, vocês são extremamente numerosos tendo realizado o Si.
E vocês serão numerosos, ainda, a viver a Transparência e a estabelecer o Absoluto.

Naquele momento, a ação na consciência daqueles que irão permanecer no Si, na Consciência da Terra, ela
mesma, será de grande ajuda, porque, naquele momento, o seu estado, além de todo estado, será o melhor

testemunho de que vocês podiam se entregar à Luz e ao Amor, portanto, ao Absoluto.
Aí estão alguns elementos, bastante breves, que eu tinha para comunicar a vocês sobre a Transparência.

Evidentemente, ainda resta tempo, em termos terrestres, para responder às suas interrogações.
Eu ficarei feliz em ali responder, eu ficarei feliz em dialogar com vocês sobre esse assunto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o Absoluto sem forma e o Absoluto com forma?

A partir do momento em que houver persistência de um corpo de carbono (chamado, de maneira poética, de
saco de comida, por BIDI), há um Absoluto com forma.

Assim que a forma desaparecer, pelo processo de Desdobramento final da Luz, há, é claro, um Absoluto sem
forma.

***

Pergunta: você pode desenvolver sobre a coexistência da consciência do Eu, do Si e do Absoluto
enquanto estivermos encarnados?

Eu nada posso falar sobre o Absoluto, como isso foi dito.
O Absoluto não é uma consciência.

O Absoluto é uma ausência de localização, justamente, da consciência.
Ela não está nem no objeto, nem no sujeito, nem no experimentador, nem neste mundo, nem em outro mundo.
A Transparência, através da Humildade e da Simplicidade, através da Espontaneidade, que são os outros três

Pilares (ou, se vocês preferirem, se vocês se instalarem na Presença, no Aqui e Agora), a partir daquele
momento, há uma consciência denominada a-consciência, que se instala, da Presença e do Si.

Esta própria consciência deve cessar, o Absoluto não é uma consciência.
A consciência, como isso foi explicado há vários anos, sempre está em ressonância e em relação com uma

experimentação, com um experimentador.
A consciência atua sozinha.

O Absoluto não atua.
Não existe qualquer meio de ter uma representação conceitual ou perceptível do Absoluto, já que o Absoluto é

justamente uma a-consciência.
A Transparência, tal como eu acabo de explicar, é certamente o que pode mais facilmente, com o princípio da

investigação e da Refutação, levá-los às portas deste Desconhecido.
Enquanto houver um observador, mesmo se este observador não contemplar mais o mundo, mas a Luz, há

interação.



interação.
E, portanto, ele não pode manifestar qualquer Transparência.

Na Transparência, nada existe, nada é aparente, tudo desapareceu.
Isso poderia se aproximar de algumas concepções do Zen, do que foi nomeado também, na alquimia Taoísta,

a Vacuidade.

***

Pergunta: não saber onde se situa a consciência, corresponde à a-consciência?

Pode se tratar de uma a-consciência, como pode se tratar de um mecanismo de multilocalização ou de
deslocalização.

O Absoluto, a partir do momento em que ele estiver aí, não pode deixar pairar qualquer dúvida, qualquer
interrogação e qualquer questionamento, pois, eu lembro a vocês, como lhes dizia BIDI, esse é o estado

natural do que vocês São.
Este Mundo é denominado Maya: é uma projeção da consciência.

Não há qualquer anormalidade em projetar a consciência na forma que for, na Dimensão que for.
Isso faz parte do jogo da consciência que é experiência, como eu disse anteriormente.

O problema é que, sobre este Mundo, nós fomos confinados, se vocês preferirem, no andar térreo de um
imóvel de trinta andares, sem ter conhecimento do que acontece nos outros andares.

A conexão com a FONTE se restringiu à sua mais simples expressão.
Esta ruptura foi responsável pelo que foi chamado de medo, de onde resultou o apego da própria pessoa a ela

mesma.
Pelo fato de que o que é desconhecido é, efetivamente, desconhecido de vocês.

Pelo fato de que os outros estágios de consciência, enquanto o Si não for realizado, enquanto não existir
processo de Fusão / Dissolução, ser-lhes estritamente desconhecido, enquanto experiência.

A consciência, que é experiência, está então fragmentada pelo fato de lhe faltar uma série de elementos do
quebra-cabeça, eu diria, da Consciência total.

***

Pergunta: o Corpo de Estado de Ser que está no Sol, é Absoluto ou não?

O Corpo de Estado de Ser, seja qual for a sua Dimensão, é ainda uma forma.
Esta forma situa-se no nível do que foi chamado de Mundos Unitários, onde não existe qualquer separação,

qualquer fragmentação.
Vocês evoluem livremente, desde esse Corpo de Estado de Ser, até a FONTE.

O Absoluto é acessível a vocês como uma pulsação, se pudermos assim falar, imóvel, na qual vocês têm a
possibilidade de se fundir e de desaparecer.

Isso corresponde também a um Absoluto com forma.
A partir do momento em que a consciência cessou de atuar, seja qual for esta consciência, a mais expandida

possível até se tornar um Planeta, um Sistema Solar ou uma Galáxia, a partir do momento em que isso foi
realizado no final da atuação, naquele momento, é possível extrair-se de toda a experiência, de toda a

consciência, pois o Absoluto é conhecido na forma.
Eu os lembro de que o testemunho daquele que é Absoluto é, antes de tudo, a Morada da Paz Suprema,

totalmente inalterável, sem mudança, estabelecido na Eternidade, além mesmo da presença de um corpo, de
uma forma, seja qual for, mesmo de um Corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: viver estados de Dissolução é uma das primícias do Absoluto?

Sim, isso foi chamado de Infinita Presença ou Última Presença.

***

Pergunta: é verdade que alguns que não vivessem o Absoluto, iriam permanecer no Si para ajudar a
humanidade?



Vocês ajudam a humanidade, quer estejam no Si ou sejam Absoluto, no processo de Fusão com o Duplo, seja
ele qual for.

Vocês irradiam sobre este Mundo, sem desejar, vocês se tornam Absoluto.
A partir do momento em que duas consciências e, com muito mais razão, centenas ou milhares, forem

Absoluto, o Mundo vai desaparecer.
Mesmo para aqueles que estão no Si, mesmo para aqueles que estão no Eu.

Isso depende, como vocês sabem, da própria Terra, mas também do número de consciências tornando-se a-
consciência.

A ação de ter Ancorado a Luz, de ter Semeado a Luz foi realizada pelo Si, manifestada por uma das Coroas
Radiantes e, especialmente, pela Coroa Radiante do Coração.

A Onda do Éter, nomeada, pela maioria de nós, Onda da Vida (que está ligada, como vocês sabem, à
Liberação da Terra), vai progressivamente fazê-los descobrir esta noção de Transparência, já que, como isso
já foi desenvolvido para vocês, os diferentes apegos da personalidade a ela mesma, os diferentes medos são

dissolvidos, se vocês aceitarem Abandonar o Si, pela própria Onda da Vida.
A Transparência, naquele momento, se estabelece de maneira extremamente rápida e fácil.

Eu os remeto, para isso, a uma das últimas intervenções de UM AMIGO, tendo lhes falado do estremecimento
do peito, da ativação das Asas Etéreas de um lado a outro de KI-RIS-TI, assim como da colocação em

Vibração da nova Tri-Unidade - chacra do Coração, chacra da alma, chacra do Espírito -, bem como de KI-RIS-
TI.

Isso é uma preliminar e poderia ser comparado à Última Presença.
Além disso, o Abandono do Si, nesse nível ou nessa etapa, resulta na Transparência total.

O Duplo, quer seja MIGUEL ou quer seja um ser de Luz ou um ser encarnado, vai permitir-lhes viver, realizar, a
Transparência, a Humildade, a Simplicidade, a Espontaneidade, mas, para isso, aquele que ainda está

encarnado, ou os dois, devem desaparecer, na totalidade.
Naquele momento, e se eu puder me exprimir assim, se vocês são vocês, se vocês são MIGUEL, se vocês

são a sua mônada, se vocês são o Sol, isso se compara à questão anterior, ou seja, vocês não têm mais
consciência de estar em parte alguma.

E, no entanto, vocês não se perderam, vocês se encontraram.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pela sua escuta.
Do mesmo modo que o Arcanjo MIGUEL se expressou para vocês, há pouco tempo, eu lhes proponho para
viver um momento de Comunhão e, para muitos de vocês, para aproximar-se desta Fusão com um Duplo, no

caso o que eu Sou.
Eu lhes digo até muito em breve.

Que o Amor guie os seus passos, por que é o que vocês São.
Vivamos isso durante alguns minutos do seu tempo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K está em vocês.
E eu os saúdo.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A RETIRADA DOS ÚLTIMOS VÉUS E O ESTADO DE PAZ ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que o Amor se estabeleça em meio aos elementos que eu tenho para dar a

vocês.
Eu vou tentar, através da minha intervenção, mostrar-lhes a situação que é a de vocês, sobre este mundo,

durante este período.
Eu vou falar-lhes dos últimos Véus, presentes em meio à sua Consciência e em meio a este mundo, que vão

ser levantados e que vão propiciar-lhes viver uma série de elementos.
Os Véus de que vou lhes falar referem-se tanto ao que foi escondido de vocês, neste mundo, como ao que

lhes foi escondido em relação à sua própria Consciência, ao que vocês São, além do que vocês vivem, do que
vocês creem ser, nas atividades da sua vida.

***

Este mundo, como eu dizia durante a minha última encarnação, está doente, extremamente doente.
Eu especifico, inicialmente, que não é a vida que está doente, mas a condução dos assuntos deste mundo por
aqueles que se colocaram (e que vocês talvez colocaram) no topo da escala de valores sociais e que orientam,

de algum modo, à sua maneira, o destino da humanidade, em detrimento das leis da Consciência.
Porque essas consciências estão, elas próprias, recobertas pelos Véus da personalidade, que vocês sabem

que o que os dirigem são, antes de tudo, o medo, a apropriação e a predação.
Estes Véus, conforme lhes foi dito, há algumas semanas, por MARIA, estão prestes a se dissolver e vão levá-
los, de alguma forma, a ver, de maneira direta, crua e por vezes cruel, quais foram os objetivos desses Irmãos
e dessas Irmãs que se deixaram cegar pelos princípios da predação, da apropriação e pela falta de respeito à

vida e à humanidade.
Estes Véus são apenas um dos lados do que encobre a sua Consciência.

Existe, é claro, em meio à humanidade, uma série (como vocês sabem disso) de corpos e de envelopes.
Cada corpo e cada envelope é portador de princípios específicos que lhes permitem interagir neste mundo.

Eu não vou me lançar na constituição desses envelopes ou corpos, mas cada um desses corpos é guiado por
princípios.

Esses princípios os conectam, vocês podem imaginar, àqueles dos seus Irmãos e das suas irmãs que estão
no topo da apropriação, no topo da falsificação e do confinamento da humanidade e que são presumidos de
guiá-los, de assisti-los e cujo resultado é estritamente contrário ao que vocês pensam e ao que vocês têm
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acreditado.
 A Consciência humana limitada está voltada para ela mesma, eu diria, na satisfação das necessidades

primordiais, na satisfação do que é necessário para realizar a vida neste mundo.
São, de algum modo, apenas a amplificação e a multiplicação do que existe em cada ser humano.

Vocês são responsáveis?
Vocês são culpados?

Vocês estão conscientes ou inconscientes?
Eu vou lhes dizer imediatamente que isso não deve desestabilizá-los e nem deve, tampouco, fazê-los entrar em

uma mecânica e em uma lógica de reação, ao que se descobre e ao que será descoberto.
Muito pelo contrário, além mesmo da noção de ignorância que era a de vocês, até agora, e da noção de

revelação que emerge, é preciso irem, obviamente, muito mais adiante para penetrarem, real e
verdadeiramente, no que eu vou chamar de consciência de perdão, mas, também, de consciência que vai

consistir em enfrentar e ver claramente os prós e os contras daqueles que se presumem estar acima de vocês,
pelo menos no nível das leis sociais, morais e econômicas deste mundo.

Mas lembrem-se, naqueles momentos, de que, se eles estão ali, significa que, em algum lugar, na sua própria
Consciência, houve espaço para permitir isso.

E de que se, por sua vez, vocês se puserem a condenar, a julgar, e não simplesmente terem a lucidez e a
clareza de verem as coisas tais como elas são, isso não irá levá-los a parte alguma.  

Como em qualquer revelação, deste lado do mundo em que vocês estão, é importante ter cuidado para manter
uma forma de neutralidade visando aplacar a reação, que eu qualificaria, de lógica, em meio ao confinamento
de qualquer ser humano descobrindo, o que podemos nomeá-lo, um princípio de traição e um princípio de

desprezo à Vida.
A ausência do seu julgamento, a ausência de condenação, da sua parte, é essencial, muito além do perdão, se

vocês se lembrarem do que eu lhes disse, para saber que as suas próprias ilusões, os seus próprios Véus,
permitiram isso.

Isso não faz de vocês, entretanto, culpados, mas, em algum lugar, todos nós tivemos (e todos vocês têm, hoje,
do lado em que vocês estão) uma forma de responsabilidade.

Mas a responsabilidade não deve resultar em uma culpa, ainda menos em um julgamento, mas, muito mais, em
um esclarecimento lúcido dos prós e dos contras, permitindo substituir, eu diria, as emoções normais e as

reações normais, por apenas se interessar mais sobre o que isso significa para vocês, a título individual, sobre
o que isso significa para a sua Consciência.

Porque, como vocês sabem, o que é visto no exterior corresponde necessariamente, mesmo sobre este
mundo, ao que existe no Interior de si.

O que vocês julgarem no exterior será julgado no Interior.
O que existe no exterior existe também no Interior, mesmo se isso não for na mesma extensão nem na

mesma escala.
Trata-se, contudo, dos mesmos mecanismos que foram aplicados e que correspondem, simplesmente, aos

elementos da personalidade, amplificados por aqueles que representam (ou que são presumidos de
representar) a sua própria vida, em meio a diferentes instituições oficiais deste mundo.

***

Dessa maneira, esta lucidez e este olhar colocado no exterior não deve fazê-los perder de vista que esse
mesmo processo existe no Interior de qualquer ser humano e que está fundamentado, essencialmente, no

medo: o medo da falta, o medo da competição, o medo da predação, o medo da traição.
Porque, o que é traído, apenas pode existir, preliminarmente, no Interior de vocês mesmo.

Isso deve empenhá-los a bem pesar as reações eventuais que podem sobrevir no Interior da sua consciência
limitada, porque todos os Véus (para muitos de vocês) não estão ainda totalmente levantados e não lhes dão

uma visão clara dos prós e dos contras.
Mesmo se alguns Anciãos, gradualmente e à medida dos anos, entregaram a vocês (independentemente de

mim e antes de mim) uma série de elementos que, independentemente da sua exatidão, não foram
experimentados pela sua própria Consciência e, portanto, vivenciados pela sua própria Consciência, além do

que havia sido afirmado.
As coisas estão muito diferentes, hoje, porque a Consciência daqueles de vocês que estão abertos, de uma

maneira ou de outra, a outra coisa do que se é deixado ver comumente, está, de alguma forma, preparada, por
este modo, para aceitar o que vai se revelar, para aceitar que o conceito de humanidade foi muito corrompido
por alguns desses seres que, lembrem-se, apenas ampliaram o que existe no interior de cada um, sem terem

empreendido um processo de conhecimento da sua própria Consciência, além das implicações desta vida, das
suas necessidades, dos seus medos e das suas faltas.

***



Assim, independentemente do que lhes seja mostrado, independentemente do que lhes será revelado, de uma
maneira ou de outra, apreendam-se bem de que o importante não está aqui e não está em qualquer reação

visando equilibrar algo cujo desequilíbrio não pode ser solucionado, porque é demasiadamente antigo, porque
está demasiadamente inscrito na própria vida da humanidade encarnada.

Mas, sim, para dar-lhes um esclarecimento que vai, de algum modo, propiciar-lhes um impulso para voltar-se,
ainda mais, para uma solução interior que irá levar, aí também, à retirada dos últimos Véus referentes aos

corpos sutis e, portanto, aos princípios de confinamento em meio às suas próprias emoções, ao seu próprio
mental e ao seu próprio contexto de vida, em todos os seus aspectos.

O importante está, portanto, bem aí: não reagir exteriormente ao que será revelado, mas, sim, iniciar, no
Interior de si, uma forma de exame de consciência, muito além de qualquer culpa, muito além de qualquer

julgamento de si mesmo, mas, sim, levando-os a reajustar-se, enquanto sabendo que esses reajustamentos se
inscrevem em algo muito mais profundo e muito mais amplo do que reconduzir a um simples equilíbrio, do que

deslocar a Consciência para um novo equilíbrio, mais justo, mais integrado.
O período atual de transformação, iniciado há quase uma geração, agora, chega, como vocês sabem disso, à

sua conclusão.
Tudo o que se desenrola e irá se desenrolar, em vocês, como sobre a Terra, será apenas o resultado da ação

da Inteligência da Luz, consistindo em iluminar a Sombra, a vê-la e a deixá-la se Transfigurar pela Luz, em
vocês, como no exterior de vocês.

A Inteligência da Luz está ativa.
Ela tem uma ação e esta ação é a de restabelecer, por ela mesma, não uma justiça, mas um restabelecimento

da harmonia das leis universais que não estão presentes neste mundo, mas que estão presentes, eu
especifico, em meio à Vida, no sentido mais amplo (sejam quais forem a forma, o aspecto, desta vida), desde

o que é chamado de Mundos Unitários, passando pelo Absoluto ou, ainda, pelas diferentes dimensões
possíveis de experiências.

***

Esses últimos Véus contribuem, de maneira ativa, para o Choque da Humanidade, individual e coletivo.
Vocês sabem que esse Choque da Humanidade pode passar por algumas etapas, algumas das quais lhes

foram comunicadas, há algum tempo, por SRI AUROBINDO e se referem a essas etapas que se desenrolam
em um tempo mais ou menos longo.

O trabalho e a obra realizados por vocês próprios, assim como por aqueles que se têm ao lado de vocês,
doravante, amorteceram, de algum modo, o choque desta Revelação, e o fato desses últimos Véus serem

retirados neste momento, vão lhes permitir amortecer a sua própria Consciência e lhes permitir também, se tal
for a sua orientação, afastar-se disso, não se desviando, mas, sim, vendo para o que eles são, ou seja, medos

manifestados por alguns Irmãos e por algumas Irmãs que se deixaram arrastar pelos seus próprios medos,
instalando-se em medos ainda maiores e em um controle ainda maior da vida e da Consciência.

Os Véus exteriores não irão lhes trazer nada mais do que isso, quando eles forem retirados.

***

Naturalmente, isso não diz respeito, infelizmente, à grande maioria da humanidade que, ela, entrará em um
mecanismo de reação que, em meio ao medo inscrito no nível individual, é apenas lógico e inexorável.

O seu meio mais eficaz de ser, naqueles momentos, é não reagir em relação a esta revelação exterior, mas,
muito mais, encontrar um estado interior permitindo ver claramente as coisas, não reagir ali e deixar, ainda mais,

trabalhar a Inteligência da Luz, nesta revelação.
Voltem-se para vocês mesmos, não para julgar-se, aí tampouco, não para culpar-se, mas, sim, para

responsabilizar-se, não em relação a esta responsabilidade passada, mas, sim, mais para ir além desta simples
reação, desta simples compreensão ligada a esta Revelação.

Isso deve dar um impulso, como eu dizia, necessário para libertá-los do que lhes parecia, no entanto, lógico e
normal, na vida de vocês.

Todos vocês sabem (e todos nós sabemos) que o ser humano se supera e se transcende nas situações mais
difíceis e que é nessas situações, as mais difíceis, que o sentido da humanidade, da fraternidade, pode

aparecer de maneira mais espontânea, de maneira mais natural.
Todos os acontecimentos traumatizantes, ocorrendo em um local ou outro da Terra, são, na maioria das vezes,

acompanhados de um sentimento de solidariedade pelo ocorrido, de um sentimento de fraternidade que, no
estado usual, não existia.

Este aspecto bom e fraternal do ser humano manifesta-se, efetivamente, de maneira muito mais fácil nas
circunstâncias difíceis, do que nas fáceis.

Isso apenas se refere, contudo, à consciência ordinária, à consciência da sua própria personalidade, do seu
próprio papel neste mundo.

***



Paralelamente a isso, é claro, atua uma outra revelação que diz respeito, mais diretamente, à sua intimidade
mais profunda e que se refere ao que vocês São, em Verdade.

Eu não voltarei sobre tudo o que lhes foi dado, por alguns Anciãos e por outras Consciências, com relação à
Realidade além do que vocês creem, do que vocês vivem sobre este mundo.

Cabe a cada um de vocês formar não somente a sua própria ideia, mas também se revelar, si próprio, através
de uma série de virtudes que lhes foram dadas.

O que eu expliquei há um ano, quase no mesmo dia, com relação ao Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, vê-se hoje,
Transcendido pelo Manto Azul da Graça e retificado, de alguma maneira, explicando deste modo e pela

Liberação da Terra, o que ocorre sobre a Terra atualmente.
As reações do ser humano serão sempre em função da sua própria Consciência.

A barbárie e a violência, sempre em ressonância com o medo, estão ligadas, de alguma forma, a uma
consciência que mantém o medo, que mantém o isolamento e que mantém o confinamento.

***

O acesso ao Si, o acesso à Consciência Unificada, a Realização do Si, a Liberação do Absoluto, são todos
elementos que não devem dar lugar a qualquer ação da personalidade, no interior de vocês mesmo, como em

meio ao seu ambiente de vida mais próximo ou mais distante.
Os últimos Véus que serão levantados pela ação da Luz e pela ação da sua Consciência, assim como pela

Liberação da Terra, vão conduzi-los a uma série de decisões (nós podemos nomeá-las assim).
Essas decisões vão decorrer, diretamente, do que lhes será mostrado sobre este mundo, como em vocês.

Essas decisões não devem ser guiadas pelo sentido de alguma reação, de alguma vingança, mas, muito mais,
pelo seu próprio estado Interior de revelação.

Isso é, portanto, um convite, independentemente das circunstâncias ditas exteriores, para compreender que
elas estão também em vocês e que é, antes de tudo, agindo em vocês que vocês irão amortizar as

circunstâncias exteriores.
 Isso, naturalmente, recorre à fraternidade, à doação, ao compartilhamento e ao amor expresso pelo ser

humano quando ele está em uma situação onde não há alternativa senão manifestar a sua fraternidade, o seu
amor e o seu sentido de serviço.

Vejam ali, isso, mais como algo desagradável.
Isso é, de fato, de algum modo, um abcesso que deve ser perfurado.

Mas este abcesso que é perfurado, como vocês sabem, acompanha-se de transformações muito mais amplas
do que as transformações sociais, societárias, afetivas, econômicas ou políticas.

Elas precedem, de qualquer forma, o que é nomeado uma mudança Dimensional, uma Ascensão, uma
mudança de frequência de vida, fazendo-os passar para uma outra forma de Consciência.

Isso é, obviamente, inelutável, inexorável e está inscrito em um calendário extremamente breve, em termos
terrestres, e que vai se revelar a cada dia um pouco mais.

***

O papel que foi o seu, enquanto Ancorador e Semeador da Luz, deve dar-lhes a certeza Interior para realizar
um estado correto no Interior de vocês mesmo, de onde irá resultar as ações corretas que não dependem de
qualquer reação, de qualquer sensibilidade emocional, não resultando nem de qualquer sentimento de traição,

de julgamento ou de agressão.
A força Interior, o despertar da fraternidade humana irá ocorrer, de qualquer maneira.

Vocês estão, portanto, convidados, não para julgar esses acontecimentos exteriores, esses elementos
exteriores, mas, muito mais, para se colocar em uma situação onde vai ser preciso criar a Paz.
 E esta Paz, antes de ser a Paz com o mundo é, acima de tudo, uma Paz com vocês mesmos.

Algumas coisas devem ser observadas em vocês.
Algumas funções Vibratórias da Consciência, traduzidas pelos Quatro Pilares do Coração, vão representar

auxílios inestimáveis para permitir-lhes substituir a primeira reação, a primeira violência.
É graças a este impulso, a esta primeira fase do Choque da Humanidade, que vai se desenrolar, em vocês,

mecanismos inéditos se eles ainda não ocorreram, consistindo no que eu não vou descrever, mas que tem por
origem o Supramental, a Onda da Vida, o Coração, a Kundalini.

Um conjunto de elementos que vai colocá-los em um cenário novo, nada mais tendo a ver com o que pôde
existir até agora.

A Consciência que é a sua, seja qual for o seu ponto de partida, é levada a se expandir, de maneira
extremamente potente.

O que vocês são, hoje, não será de forma alguma comparável com o que vocês serão durante esse
desenrolar.



***

Passadas as primeiras reações (e no intervalo prévio a esta espécie de Dissolução final da Ilusão), restará a
vocês completar a sua transformação.

A transformação do mundo, ela, acontece pela ação da Terra, pela ação da Luz, pela ação das irradiações
vindo do Sol Central da Galáxia.

O que ocorre no exterior, ocorre em vocês.
Mas, o que ocorre em vocês, irá ressoar com o que ocorre no mundo, no ponto mais próximo de vocês, como

no ponto mais afastado de vocês.
É, portanto, sobre vocês, a título individual, que repousa a qualidade da transição que está em andamento.

Nós sempre lhes dissemos que é a Terra que iria decidir.
A Terra está Liberada, ela, portanto, decidiu.

Esse momento chegou, a título individual, desde o nascimento da Onda da Vida, permitindo-lhes ser liberados,
na totalidade, de todos os confinamentos, de todos os medos e de tudo o que constituía um contexto de vida

definido e conhecido, permitindo-lhes ajustar-se, por estratégias diversas, às próprias circunstâncias da vida, tal
como ela era.

Essas circunstâncias da própria vida vão mudar muito profundamente.
Ainda uma vez, essas circunstâncias não pedem outra coisa, da sua parte, senão olhá-las para o que elas são e

compreender que isso acontece, também, em vocês, necessitando da sua parte uma atenção toda especial
que visa elaborar, não reações, mas estratégias, aí também, permitindo-lhes, de algum modo, ficar mais perto

dos impulsos da alma, dos impulsos da sua Consciência que irá se expandir.
A maneira de perceber e os modos de percepção que lhes são próprios (quer sejam pelos sentidos ou, além

dos sentidos, pelo mental e pelas emoções) vão, eles também, se modificar, dando-lhes e levando-os a
uma tomada de distância, justamente, de tudo o que é exterior e que poderia levá-los a algo ruim e contrário à

sua Liberação e à sua Ascensão.

***

A ordem das prioridades, evidentemente, vai mudar.
Ela será definida, de maneira diferente, para cada local desta Terra, em função do que é para purificar neste

local, aí onde vocês estão.
Vocês são, portanto, parte integrante de um lugar, seja ele qual for e estejam vocês onde estiverem.

As circunstâncias serão, evidentemente, diferentes segundo os locais, mas as circunstâncias Interiores, elas,
serão (digamos) estritamente as mesmas, assim que vocês tiverem aceitado olhar, de maneira lúcida, clara e

objetiva, o que lhes será deixado ver, perceber, entender.
O fato de levantar os últimos Véus vai, de algum modo, permitir à Consciência de encontrar-se diferente, de

encontrar-se como exposta, onde nada mais poderá ser escondido, em vocês, também.
Cabe a vocês nada recusar do que é visto, em vocês, não, ainda uma vez, para julgar, mas, sim, pelo fato de
compreender os mecanismos que, simplesmente, devido à observação do que acontece, em vocês, vai levá-

los a superar e a transcender (além de qualquer ação de retificação pela ação da própria Luz) o que deve sê-lo.

***

A retirada dos últimos Véus vai atualizar, em vocês, o que resta, eu diria, dos seus próprios apegos, dos seus
próprios erros, dos seus próprios medos.

Isso deve ser olhado lucidamente, não para ali dar chance, não mais para nutrir isso, mas, sim, para aceitar
olhá-los calmamente, como algo que está prestes a desaparecer sozinho.

Essa é a melhor maneira que vocês têm para não dar oportunidade a esses medos, a esses apegos, que
podem ser ainda os seus e que estavam, presumivelmente, abrigados em meio aos últimos recantos de

sombra situando-se no que vocês são.
É a esse preço que a Transparência será vivida.

É a esse preço que a sua Consciência poderá enfrentar e superar o que acontece, em vocês, como no exterior
de vocês.

***

O mais importante, obviamente, é, em um primeiro momento, não reagir.
Faz sentido, nesse sistema de vida, que o ser humano tivesse tendência a reagir de maneira imediata a um

acontecimento, seja ele qual for, a fim de encontrar um novo equilíbrio que iria remetê-lo em alguma forma de



segurança.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que se vocês chegarem a suspender a sua reação imediata, vocês irão

eliminar imediatamente o primeiro Véu que é aquele chamado de véu emocional ou corpo emocional.
Se vocês forem capazes de superar isso (quer seja pela lucidez Interior, pelo Alinhamento, pela meditação ou
por qualquer técnica que os afaste desta reação imediata), vocês irão constatar que, bem depressa, pela ação

da própria Luz e pela sua não ação, essa necessidade de reagir, em nível emocional, irá desaparecer de
maneira extremamente rápida, devido às circunstâncias da Luz e devido à revelação coletiva.

***

Em um segundo momento que, em geral, se sucede, muito rapidamente após a retirada do primeiro Véu
(emocional), sobrevém o mental e o corpo mental, aquele que vai querer fazê-los refletir, querer fazê-los se
adaptar, segundo os modos de funcionamento que lhes são conhecidos por que experimentados pelo seu

próprio passado e utilizados no seu próprio passado.
As circunstâncias do mundo, no seu ambiente específico, não irão permitir recorrer a repetições de esquema

de funcionamento, em nível mental, tendo existido e tendo funcionado no seu próprio passado.
É aí que será preciso demonstrar, eu diria, um certo sentido de inovação, não no sentido de uma hiperatividade
mental, mas, muito mais, aí também, como diria aquele que se nomeia BIDI, refutar os pensamentos que vão
chegar, em um primeiro momento, porque esses pensamentos chegando em um primeiro momento estarão

justamente tingidos da sua experiência passada, das suas provas e das suas alegrias, dos elementos que lhes
são conhecidos e que lhes pareceriam ainda possíveis de adaptar e de adotar, a fim de preservá-los de uma

série de fatores.

***

Se vocês aceitarem não seguir os seus próprios pensamentos, que não são os seus e que são oriundos das
circunstâncias passadas, se vocês forem além disso, vocês irão também se aperceber, muito depressa, de

que novos elementos vão aparecer, de maneira espontânea, sob forma de pensamentos, na maioria das vezes,
fulgurantes, não tendo estritamente nada a ver com os seus modos de funcionamento usuais e habituais.

É justamente esta fulgurância, como relâmpagos ou flashes, como intuições fulgurantes, que vão chegar, em
um segundo momento, que serão os mais adequados, de alguma forma, para adaptar às suas estratégias.

E a sua particularidade é que essas estratégias serão aplicadas, de maneira extremamente fácil, extremamente
facilitada, até mesmo, para a sua Consciência.

O que não será o caso, obviamente, se vocês adotarem estratégias que foram utilizadas no passado e que lhes
são conhecidas.

Aí também, diferem, de algum modo, a aplicação das suas primeiras ações em relação a esses primeiros
pensamentos, deixando chegar, de preferência, o que irá se seguir em um segundo momento e que irá lhes
aparecer e que será aplicado de maneira muito mais fácil e evidente, a partir do momento em que vocês não

estiverem na reação imediata dos pensamentos imediatos, em relação ao que aconteceu e ao que se sucedeu
na sua vida ou no mundo.

O segundo Véu, então, será removido.

***

Restará ainda um outro Véu que é aquele do seu corpo causal que está ligado (ele, ainda mais) a todas as
memórias das suas experiências passadas neste mundo.

Superar esse Véu é, de algum modo, o que é denominado e que foi nomeado o Abandono do Si.
Isso é (de qualquer forma e dito em outros termos), em algum lugar, Abandonar-se à Divina Providência, não

como uma prece, mas, muito mais, como uma aceitação.
Esta aceitação irá se suceder sozinha e deixará resultar, dela própria, novos elementos, e esses elementos,
eles, serão diretamente oriundos da Luz Vibral, do Supramental, da Onda da Vida e da Consciência Unificada

ou do Absoluto.
 Naquele momento, o conjunto das sincronias possíveis irá se estabelecer para vocês e irá possibilitá-los
separar-se dos dois primeiros Véus, permitindo, assim, viver em meio a este mundo, no seu Choque, um

estado que, para vocês, interiormente, nada mais terá a ver com o Choque, mas que poderá ser semelhante a
um sentimento de Paz Interior que irá lhes parecer, em um primeiro momento, paradoxal em relação ao estado

do mundo e em relação ao estado do que deveria ser normal para vocês, em tempos comuns.
Vocês não irão mais se reconhecer nos seus modos de ação, nos seus modos de comportamento, e na

facilidade com a qual vocês irão se adaptar e irão adotar algumas coisas novas.
A Inteligência da Luz estará, então, trabalhando, na totalidade, em vocês.

Não será mais a sua vontade que irá agir, não serão mais as suas referências sociais ou morais que irão agir e
que irão determinar as suas ações, mas, bem mais, a própria Inteligência da Luz que, de algum modo, irá



formatar as suas ações e dirigi-los para mais facilidade, mais evidência, mais Transparência e menos interação.
Dessa maneira, o que pode parecer como terrível ou terrificante no exterior, será para vocês exatamente o
contrário, a partir do momento em que vocês resistirem às suas próprias emoções, não ali se opondo, mas,

simplesmente, interrompendo-as.
Assim como para o segundo Véu mental, aceitando que os primeiros pensamentos que chegam não podem
corresponder a algo ligado à novidade da situação, mas, muito mais, estando em ressonância com as suas

ações e reações passadas das formas de condicionamento que convém se libertar, aí também, interrompendo
a ação e o comportamento.

***

Se vocês respeitarem essas regras Interiores, vocês irão se aperceber, bem depressa, de que tudo irá clarear,
tanto na sua Consciência, como no que é para viver nesse mundo, neste período.

O distanciamento que é, na realidade, uma tomada de tempo, é o que é necessário e salutar para vocês, para
adaptar-se a si mesmo em meio à nova energia, ou seja, para permitir um processo de adaptação muito mais

rápido e muito mais fácil, seja qual for, eu diria, o futuro desta vida que é a sua, sejam quais forem as
revelações, muito mais importantes, que irão se seguir, algum tempo depois.

***

Lembrem-se de que a personalidade foi construída no efêmero.
Ela foi construída no medo e na não Transparência, no fato de poder esconder o que vocês quiserem

esconder, porque isso se refere ao que vocês chamam de sua vida privada, de sua vida íntima e não se refere,
de forma alguma, a um vizinho, a um parente, a um irmão, a uma irmã ou a qualquer outro Irmão e Irmã humano,

presente no seu ambiente.
Vocês irão se aperceber, muito rapidamente, de que tudo isso não tem mais andamento, de que existem
capacidades novas pelo próprio fato do desenrolar do que se aproxima, de que o modus operandi da sua

Consciência, ele próprio, independentemente dos três primeiros Véus, estará profundamente diferente.
Isso pode ocasionar um sentimento de estranheza, um sentimento de irrealidade e, no entanto, esta estranheza

e esta irrealidade são as primícias da sua própria Translação Dimensional.
Aqueles de vocês que foram percorridos pela Onda da Vida e que se tornaram ela, aqueles de vocês que
recepcionaram o Supramental, na totalidade, irão constatar que algumas experiências realizadas durante os
Alinhamentos, durante os exercícios espirituais, ver-se-ão aumentados em dez vezes naqueles momentos.

E é nesses aspectos específicos da sua Consciência que será preciso se apoiar, porque é neles,
precisamente neles, que irão se encontrar os meios necessários para realizar o que vocês têm que realizar.

***

E o que vocês têm que realizar não é tanto preservar seja o que for, mas acolher, ainda mais, esta Nova
Consciência que é a sua, que é vocês e que irá se manifestar desde o ponto em que vocês estão, para um

ponto muito mais elevado.
Se vocês aceitarem essas recomendações, e se vocês as viverem, vocês irão constatar por si mesmo, de

maneira extremamente fácil, sem discussão possível, que essa é a única solução, as únicas atitudes a
observar, a fim de revelar totalmente a Consciência, independentemente do seu futuro e independentemente

do seu devir.
Isso se apresenta, de maneira geral, como uma visão panorâmica, levando-os a não se julgar, assim como a

não julgar os acontecimentos, mas, sim, a olhar o que se põe em prática, o que se mobiliza.
De colocar-se, aí também, de algum modo (e isso será ainda mais fácil pela ação da Luz), na situação daquele

que observa, mais do que daquele que reage a um acontecimento.
Esse sentido da observação faz parte, aí também, da Consciência Nova e é precisamente aqui, nestes

mecanismos, que irão se encontrar as verdadeiras soluções.

***

As verdadeiras soluções dizem respeito apenas à Consciência.
Elas não se referem, de modo algum, ao que, até agora, para vocês, podia parecer mais consistente e mais
essencial como, por exemplo, um teto, como, por exemplo, o dinheiro, como, por exemplo, a rotina da vida

comum.
O que chega nada tem de comum, é justamente um Desconhecido.

A preparação realizada por BIDI, através do que lhes foi comunicado, destina-se também, é claro, àqueles



momentos, porque nada do que lhes parecia comum e habitual irá persistir.
 Um Desconhecido irá se imprimir, um Desconhecido múltiplo e multiforme, necessitando da sua parte não se

opor, não entrar em conflito consigo mesmo como com o exterior, a fim de beneficiar-se dos influxos da própria
Luz e também, é claro, do conjunto das nossas Presenças que poderá aparecer a vocês em percepção ao seu

lado.
MIGUEL lhes disse, vocês podem chamar a sua Presença, não para pedir-lhe algo específico, mas,

simplesmente, para que a sua Presença, manifestada ao lado de vocês, aja por ela mesma.

***

Esta noção de esvaecimento da personalidade é extremamente importante.
Isso não é certamente uma demissão, isso não é certamente uma negação, mas, sim, a capacidade para
superação dos seus próprios medos, dos seus próprios apegos, que irá favorecer o aparecimento das

soluções novas e das adaptações novas às situações que vocês terão que viver.
Se vocês respeitarem esses preceitos, vocês irão constatar, mas extremamente depressa, que todo o

equilíbrio novo será obtido facilmente, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, as mais próximas ou as
mais distantes de vocês.

Vocês estarão, naquele momento, dissociados, de algum modo, de uma vida normal.
Vocês estarão, de algum modo, naquele momento, dissociados dos problemas ligados à personalidade:

medos e apegos.
Vocês irão descobrir, para muitos de vocês, territórios inexplorados, territórios novos onde serão encontrados

contentamentos e novas provas do que vocês São.
Não há outro modo de vocês se prepararem.

Qualquer preparação exterior seria em vão porque ela os remete à falta, ao medo e porque o intervalo de
tempo (que foi reduzido graças ao trabalho de vocês) irá permitir suportar, de alguma forma, este intervalo de
tempo, em certos casos com a maior das alegrias e com a maior das felicidades, a partir do momento em que

vocês aceitarem não fazer funcionar os Véus antigos que, de qualquer modo, estão prestes a serem
removidos.

Portanto, é a vocês que cabe estar mais do que nunca lúcidos, muito mais sobre os seus sinais Interiores do
que sobre os sinais exteriores deste mundo que não poderão mais ser escondidos, nem mantidos ao abrigo da

Consciência, eu diria, coletiva.
Através disso, através do que a personalidade poderia chamar de uma prova, o que vocês São vai descobrir,

na Verdade, um meio formidável e essencial, para ser enfim o que vocês São, além de todas as contingências
de confinamento, de predação, de medo, inscritas na sua personalidade, como no corpo coletivo da

humanidade.

***

Aí está a visão, portanto, panorâmica que eu queria entregar a vocês e que está certamente além, é claro, dos
momentos de Paz que vocês podem cultivar (quer seja nos seus Alinhamentos, quer seja a possibilidade que
vocês têm, doravante, independentemente deste horário das 19 horas (hora francesa) que vocês conhecem,
de juntar-se à sua própria Essência e de se beneficiar dos influxos da Luz), na condição de que vocês deixem
trabalhar esta Luz, sem manifestar qualquer vontade, fundamentada em suas próprias experiências e em suas

próprias práticas do passado.
Se, em vocês, em relação a essas generalidades e a esta visão panorâmica, houver questões, então, eu

permaneço com vocês para tentar ali levar um esclarecimento suplementar.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na Humanidade encarnada, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua escuta.
Diante da ausência de perguntas, eu lhes proponho viver um momento de Comunhão, todos nós, aqui

presentes.
Como vocês sabem, o Canal Mariano dá a possibilidade, para cada um de vocês, de viver a minha Presença.
Dessa maneira, então, acolhamo-nos, uns e outros, em um momento de Paz que corresponde à atitude que
vocês devem observar se vocês quiserem permanecer na Paz, no que acontece neste momento e que vai

remover os últimos Véus da sua Consciência, como da Consciência da humanidade.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs, está aí, portanto, o estado no qual vocês serão capazes de encontrar a Paz, a serenidade e a
segurança, no que está para ser vivido.

Se vocês tomarem por hábito, antes de qualquer ação e de qualquer decisão, ter alguns instantes de
Comunhão com vocês mesmos, com um dos Arcanjos, com uma das Estrelas ou com um dos Anciãos, eu

posso lhes garantir que o que irá se desenrolar será para vocês extremamente facilitado e que aqueles
momentos serão vivenciados, por vocês, de maneira muito mais fácil do que o que vocês poderiam imaginar ou

projetar, pelo medo e pela ignorância, sobre o que está por vir. 
Vocês estão, portanto, convidados a manter presente, em algum lugar dentro de vocês, que é neste estado
que pode sobrevir, mais facilmente, a evidência do que é para aplicar, para observar, para praticar ou para

evitar.
Eu sou IRMÃO K e todo o Amor do meu Ser está no seu Ser.

Eu os saúdo e eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article6734.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-1er_juillet_2012-article67...
1º de julho de 2012

(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-1er_juillet_2012-article6734.pdf
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Meu nome é IRMÃO K. Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos na Comunhão.

... Partilhando a doação da Graça ...

Eu venho a vocês, neste dia, para tentar exprimir o que é, a priori, complexo, mas espero que através da nossa
Comunhão, as Vibrações e as palavras que vou empregar, permitirão simplificar. Iremos abordar o tema da
não-percepção, levando, como sempre, de início, a definir o que é a percepção e em qual quadro ela se
inscreve, em relação à consciência e em relação à vida tal como vocês a conhecem e tal como ela é.

A consciência em encarnação, qualquer que ela seja, baseia-se na experiência de sua própria percepção, ela
se baseia sobre um certo número de elementos que lhe permitem interagir, de forma permanente, com si
mesma e com o conjunto de viventes sobre este mundo.  A consciência vai então apresentar um certo número
de atributos que vão resultar em  um certo número de eixos, mais ou menos presentes, mais ou menos
importantes.

O primeiro desses eixos concerne à concepção, e entendo por concepção tudo o que pode ser um modo de
interação, no sentido amplo, e que é oriundo diretamente dos mecanismos do pensamento, dos mecanismos
de adesão às crenças assim como do conjunto das experiências da encarnação tendo imprimido, no ser, um
certo número de elementos. Vem em seguida a percepção. A percepção é a capacidade da consciência
de receber e emitir um certo número de elementos lhe permitindo, através dos sentidos, e para
alguns, além dos sentidos, receber um certo número de sinais que vão, de maneira inelutável,
encontrar-se em interação, em um primeiro momento, com a percepção ela mesma, a concepção e a
percepção então em interação.

No nível da concepção, nós podemos deixar entrar também a educação da própria sociedade, a própria cultura,
o meio cultural, o conjunto dos afetos, o conjunto das experiências que foram conduzidas após o aparecimento
neste mundo, que seja nesta vida ou no que é denominado correntemente outras vidas.

A problemática é que a consciência do ser humano em encarnação apresenta um certo número de
filtros. Esses filtros foram nomeados Véus.
Esses Véus, que podem, em um primeiro momento, facilitar o acesso à outra coisa além do que é visível ou
percebido pelo comum dos mortais, não é mais, como vou tentar lhes explicar e demonstrar, do que um filtro
que modifica, certamente, a percepção, dando a ver o que é invisível para os sentidos mas que não é menos
colorido, ele também, pelas suas próprias concepções, suas próprias ideias, suas próprias organizações,
Internas e também sociais.

Falarei então da percepção limitada, no sentido em que é a percepção correspondente aos sentidos habituais
e comuns a todo ser humano, mais ou menos acentuados, mais ou menos evidentes, quer isso se trate, por
exemplo, da audição onde, no plano estritamente físico, existem é claro, tanto déficits de audição como
uma audição que é qualificada de absoluta, o ouvido absoluto.

A consciência evolui então, e se manifesta, por um mecanismo que foi chamado projeção da consciência, em
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meio a um ambiente dado, que vai dar as percepções. Percepções sensoriais, percepções ligadas às
concepções inscritas tanto no humano  como na sociedade.
Da interação, por exemplo, da concepção do humano e da concepção da sociedade resulta uma adequação ou
uma inadequação do humano em relação ao seu ambiente.

A percepção pode também fazer apelo ao que eu nomearia a percepção expandida. É essa que eu lhes
descrevi por tê-la vivenciado no momento de um choque  vivido em minha encarnação passada. 
Essa percepção expandida excede o quadro dos sentidos, excede portanto o quadro usual e vai se traduzir por
uma amplificação da percepção, excedendo largamente os quadros usuais e se dirigindo, a algum lugar,
maravilhoso, que era então invisível na percepção limitada.
A percepção expandida se dá em um modo não sensorial, mas extrassensorial,podendo fazer apelo,
eventualmente, a sentidos mais sutis do que aqueles que lhes são conhecidos, como por exemplo a
clarividência, a clariaudiência, a clari senciência, a intuição.  Essa percepção expandida dá então acesso ao que
é qualificado de invisível ou de não percebido pelos sentidos ordinários.
Não esqueçam que a percepção limitada (como a expandida) vai necessariamente encontrar-se confrontada a
suas próprias experiências e a suas próprias construções mentais e também afetivas.

A percepção limitada, como a percepção expandida, correspondem ambas a projeções da consciência que
provocam, em retorno, um sinal podendo ser ele também, e sendo, necessariamente filtrado pelas concepções
e também pelos diferentes filtros chamados corpos sutis que têm, eles mesmos, apenas permitido perceber o
que era então não visível, não percebido no sentido da percepção limitada.  Um como o outro são então
condicionados e condicionantes. Eles não são livres da interferência da consciência, eles não são livres do
julgamento, não são livres do livre-arbítrio mas se inscrevem segundo um princípio chamado evolução,
específico deste mundo.

Toda concepção, limitada como expandida, vai modificar os véus que permitiram essa percepção. O primeiro
dos véus concerne, evidentemente, ao que eu chamaria o afeto ou o afetivo, em seu sentido mais
amplo, correspondendo ao corpo astral, ao corpo emocional ou, se vocês preferem, ao corpo de
desejo. Como resultado, podemos dizer que tanto o que é visto na percepção limitada como na percepção
expandida resulta, de uma certa maneira, da qualidade do corpo de desejo, de sua presença, de sua rarefação
mas também do que constitui as concepções que interagem com esse corpo de desejo, chamado corpo
mental ou o véu mental.

O véu mental é constituído das crenças, das ideias e das experiências que ajudaram a formar, a
construir diretamente a personalidade, dando-lhe um quadro de referências e de ajustamento ao
ambiente.  O ambiente sendo ele mesmo formado, através da cultura, da educação, da experiência vivida com
familiares e as diferentes relações construídas, faz com que a mesma realidade deste mundo não se traduza
pelo mesmo real no sentido da concepção, para cada Irmão e cada Irmã.  A diversidade das crenças, das
ideias, das emoções e dos afetos traduz indiscutivelmente esse princípio e é o que faz a diversidade, a riqueza
do que é chamado a vida deste lado aqui em que vocês estão.

Nenhuma dessas percepções dá conta da Verdade absoluta ou do real. Muitas vezes foi dito que o
invisível não era a verdade sobre este mundo e que o que era visível para os olhos, para os sentidos ou para
as percepções era apenas filtrado, de alguma maneira e confrontado, de alguma maneira, a suas próprias
experiências.
Assim sendo, por exemplo, o que é chamado por sentimento. Muitos Irmãos e Irmãs confiam em seus
sentimentos, sem duvidar um segundo que o sentimento é, ele também, passado pelos filtros do véu
astral e do véu mental. E portanto ele também submetido a uma dualidade inexorável já que existem coisas, e
vocês o sabem, que lhes parecem justas, que lhes parecem injustas, que lhes parecem boas ou que não lhes
parecem boas para vocês ou para o outro, mas sempre em relação a um sistema de filtros ou de véus ligados
às ideias, às crenças, à educação e ao sistema social. Parece, por ora, e já que tanto a percepção limitada,
como a expandida, são alteradas pela própria interação existente em meio a este mundo.

A questão que se coloca é, portanto, saber se a percepção, como a concepção, podem se aplicar
evidentemente além das leis e das interações deste mundo.
A resposta, através do que vocês vivem, do que vocês têm lido, leva-os a pensar e a viver que isso não é
verdadeiro. O sentimento de um não é o sentimento do outro. E contudo, o que é observado pode ser
estritamente, exatamente o mesmo objeto, a mesma consciência, a mesma energia, o mesmo acontecimento,
podendo se traduzir, para um Irmão e um outro Irmão como opostos. Dito de outra forma, o que é bom para
um não é bom para o outro. Podemos razoavelmente considerar que isso é assim em outros
lugares. E o podemos afirmar, e é o que vou tentar  lhes desenvolver, que enquanto existe uma percepção,
enquanto existe uma concepção, enquanto o que é chamado os véus ou corpos sutis estão presentes, nenhum
elemento restabelecido à consciência pode ser exato, porque ele é, como acabei de explicar, colorido pela
presença dos ditos véus, dos ditos corpos sutis, mesmo no que concerne às coisas não visíveis, quer dizer em
meio à percepção expandida.
A concepção é ela própria resultado do conjunto das crenças de tudo o que foi experimentado ou do que
vocês tenham eventualmente aderido sem mesmo se colocar a questão de saber porque vocês aderiram a tal
crença, porque ela lhes parece justa.  Mesmo se não existe sentimento associado, nem percepção
associada. Assim é a história do gênero humano sobre este mundo, onde se traduz, nesse nível



também, uma espécie de filiação, confinante e alienante, privando-os da Liberdade.

Tudo o que é conhecido, provável e experimentável se referirá sempre apenas ao seu próprio ponto de vista,
como foi dito, quer dizer apenas aos seus próprios filtros, e seus filtros não são os mesmos que os de um
Irmão ou uma Irmã, e no entanto nós somos todos Um.
Então existiria, além da percepção limitada como da expandida, além das concepções, além do afetivo e das
emoções, algo que permitiria superar seus limites, de alguma forma, e permitir acessar um Ilimitado onde não
haveria, senão uma mesma finalidade, pelo menos um mesmo suporte ou um mesmo elemento comum e que
então atingiria o que chamamos o princípio da Unidade.
Enquanto os véus estão presentes  (mesmo se lhes dão a ver o que é dito invisível para os sentidos),
vocês permanecem e ficam condicionados pelas suas próprias concepções: ideias, cultura,
educação, experiências pessoais, experiências de vidas passadas.

Dentro do sistema que é referência a um passado, a uma experiência, pode-se encontrar uma
objetividade total?
Isso é estritamente impossível.
O que é justo para você não é justo para o outro. E penso que não haverá ninguém para me contradizer,
referente também ao que vocês chamam o Amor à Luz, às religiões, aos sistemas sociais e mesmo entre dois
indivíduos extremamente próximos, não há, de maneira infalível, a mesma percepção, a mesma concepção.

Podemos então nos perguntar, muito legitimamente, se a percepção ela mesma, seja ela a mais expandida
possível, como as mais vastas concepções possíveis, não são senão obstáculos a algo do outro. Pois que
toda percepção, toda concepção, todo afeto, toda emoção vão induzir uma forma de reação no indivíduo
encarnado que é o modo de expressão normal da encarnação, que podemos chamar, da maneira a mais ampla
possível, Ação/Reação.

O fato de perceber ou de conceber sendo então uma ação, a reação se traduzindo pelo ajustamento ao que é
percebido, ao que é concebido, ao que foi a experiência pessoal. Daí derivam todas as incompreensões
existentes sobre este mundo. A maior parte dos seres humanos evoluem segundo o princípio das crenças.
 Há algum tempo, eu lhes tinha explicado o papel da imagem, o papel da visão. O que eu disse hoje ultrapassa
largamente o quadro visual. Vocês todos também sabem que sobre os sentidos mais sutis, como a audição, a
mesma música, a mesma voz pode parecer agradável ou desagradável, ou indiferente. E no entanto, de modo
objetivo, o som, a música  que é emitida é exatamente a mesma, sobre o plano físico. Mas o resultado, para um
indivíduo, pode ser aí também estritamente o oposto para um como para outro.

A percepção pode parar? As concepções podem parar?
Eu entendo por parar, não desaparecer, pois elas são a base da consciência em encarnação, e a
encarnação não é senão um jogo de interações.
Existe, então, um meio de colocar fim aos filtros, de colocar fim à percepção limitada como à
expandida, de colocar fim às concepções e de colocar fim aos afetos e às emoções?
A resposta é seguramente: sim, é ser Absoluto.

Evidentemente, vocês sabem que nada se pode dizer do Absoluto, e em minha vida, eu dizia a alguns
interlocutores que aqueles que me falavam também, evidentemente, nunca tinham atravessado o Rio para ir ao
outro lado. E certamente, enquanto vocês não atravessarem o Rio, vocês não têm nenhuma
possibilidade, pelas percepções, pelas concepções, mesmo se sua concepção aproxima-se da
Verdade e do real da Outra Margem, vocês não têm nenhuma experiência e isso permanece no nível
da crença, ou de uma adesão a um dogma.
Tudo o que não é, então, experimentado realmente por si mesmo não apresenta nenhum sentido nem nenhuma
realidade em relação à percepção e à concepção, quer dizer que isso permanece, mesmo se chocantes.

Existiria então uma concepção limitada oriunda do que vocês viveram, ou daquilo a que vocês aderiram neste
mundo por sua experiência, seus afetos e suas emoções.
Há, do mesmo modo, uma concepção expandida que poderíamos chamar dos ideais, mas esses mesmos
ideais, sejam eles os mais nobres, como uma aspiração ou uma tensão para um futuro melhor ou sublimado,
não são em nada uma experiência vivida. Essa concepção expandida, qualquer que seja o ideal, seja o Amor, a
caridade, a compaixão ou a Idade de Ouro, permanecem apenas projeções, mesmo que elas sejam mais
expandidas, é claro, do que as concepções limitadas que regem, por exemplo, as regras morais, sociais,
políticas de sua sociedade.
Ter um ideal, efetivamente, expande a concepção, porque a partir desse momento, vocês não estão mais
enrijecidos nos mecanismos ligados à experiência passada, mas vocês tentam criar, realmente, um mundo
melhor.
Mas esse mundo melhor, que vocês querem ou não, mesmo apoiando-se sobre conceitos ideais como o
Amor, não poderá ser senão tingido por seus próprios filtros, suas próprias experiências. E se chocará,
fortemente, com o que está estabelecido em meio à sociedade, como tecido social ou grupo social, como algo
imutável.



A novidade e a busca de novidade que vocês podem aplicar em relação a um mundo melhor não será,
definitivamente, senão função de sua própria experiência, quer dizer de sua própria consciência. E essa
consciência, também, seja ela do eu ou do Si. Seja ela, também, limitada ou expandida.
Tanto uma como a outra não mudam estritamente nada.

Então, existe um meio de ir além de tudo isso?
O paradoxal, é que é necessário cessar a percepção, cessar a concepção, cessar as emoções e o afetivo para
transbordar sobre o que sabem não ser possível como uma passagem ou experiência, mas como estado
último, nomeado Absoluto.
Nós lhes temos dado elementos, elementos sobre os quais nós temos insistido, enquanto Pilares do Coração.
Dois deles aqui, nomeados Humildade e Simplicidadelhes foram largamente explicitados. Mas a Humildade e
a Simplicidade, enquanto concepção, não são suficientes para ultrapassar a concepção expandida, mas
fornecem um quadro que eu chamaria de mais vasto, permitindo talvez ultrapassar esse quadro.

Há somente a Transparência que pode permitir, na ausência de percepção e de concepção, não mais
projetar a consciência e se colocar além do sujeito-objeto e,  portanto na distância necessária entre um sujeito
e um outro sujeito, um sujeito e um objeto, entre um objeto e um outro objeto que são definidos pelo que foi
nomeado uma localização exata, uma determinada  forma, uma densidade e um conjunto de características
físicas extremamente exatas, que definem, de outro modo, o que é o objeto.
Isso é um pouco mais difícil para o sujeito, mas é realizável, da mesma maneira, por aproximações, diversas e
variadas, existindo tanto no nível filosófico, como sociológico, como espiritual. Mas que são apenas referências
de um quadro, experimentado ou experimentável, e que permitem, de algum modo, se desembaraçar deste
mundo no qual nós evoluímos quando estamos encarnados.

O que então eu quero lhes falar não tem estritamente nada a ver com o que é definido. E como vocês o sabem,
nós não podemos falar do Desconhecido. Nós não podemos falar do Absoluto. Mas se há um elemento
sobre o qual eu posso  desenvolver, é a Transparência, porque a Transparência, quando é adotada, vai
transbordar muito precisamente sobre a não percepção e a não concepção.Isto quer dizer, de alguma
maneira, uma extração do modo de interação da consciência ordinária (como expandida).
Isso passa, evidentemente, pelo silêncio sensorial.  Isso passa, evidentemente, pelo distanciamento de suas
próprias crenças, de suas próprias ideias, de seus próprios pensamentos, assim como de seus próprios afetos
e de suas próprias emoções.  O que poderia se chamar, em um primeiro momento, uma forma de
desidentificação ou de despersonalização, com todos os seus componentes negativos tais como o concebe,
por exemplo, a psiquiatria.

Uma vez que, certamente, desde que a despersonalização ocorre e não há mais satisfação em
relação ao mundo, os termos de diagnóstico caem, por exemplo, na psicose ou no autismo.
Mas eu não me dirijo, certamente, a esse lado psiquiátrico, mas aos seres humanos sensatos, que têm sido
sensatos ao buscar, de algum modo, um sentido para sua vida, algo diferente, e que é seu caso se vocês me
leem ou se vocês me escutam.

Então, como ultrapassar a percepção, como ultrapassar as concepções?
Bem, é conveniente antes colocar-se fora do sujeito e do objeto, tornar-se, de algum modo, o observador, o
que foi nomeado como imutável.
A Transparência permite isso. Porque ela não vai negar o que é percebido, ela não vai negar as
concepções,  mas largamente  transcendê-las, ultrapassando-as, para ir bem além do que está inscrito, tanto na
limitada como na expandida. O que não ocorre senão a partir do momento em que vocês podem, efetivamente,
ir para a Outra Margem. Não há um caminho para ir para lá, existem apenas meios que podem fazer cessar o
que é conhecido, o que é limitado, o que é da ordem da experiência.

Os véus estão aí desde a encarnação. É claro, essas camadas isolantes, elas se encontram como vocês o
sabem no nível do sistema solar, tendo sido muito amplamente rompidas, e mesmo algumas entre elas, no
nível coletivo, foram dissolvidas. 
Agora, exatamente, o que pode lhes permitir dissolver seus próprios véus?
Bem, é necessário antes aceitar que vocês não podem perceber nada através da própria consciência, nem
conceber nada, através da consciência ou da experiência, referente à Outra Margem.
Assim, então, numerosos princípios lhes têm sido comunicados, explicitados, como a refutação, a
investigação, eu não voltarei a isso, é claro, esse não é meu papel.
A Transparência, eu a descobri, e ela continua, de algum modo, uma atitude particular ligada às condições de
minha encarnação em minha última vida, mas também pela capacidade tanto de ser absorvido pelo que eu
observava quanto pela vontade de não interferir.  Era então uma vontade pessoal de não interferir com a
percepção e ainda menos com as concepções.

Isso necessita estar Livre de todo julgamento, isso necessita estar Livre de tudo a priori e antes de
tudo, liberar-se de toda crença, de toda adesão aos próprios afetos, às próprias emoções e à sua
própria história.



Esse processo de abstração ou de extração de si mesmo, ainda uma vez, não é uma despersonalização, mas
vai lhes permitir poder experimentar a Transparência.
A Transparência é muito exatamente o instante que se produz quando não existe mais a concepção, quando
não existe mais a percepção. Isto quer dizer que a percepção foi impulsionada até o seu extremo, essa
percepção expandida dá-lhes a ver o milagre da vida, dá-lhes a ver o invisível e a percebê-lo, senti-lo.
Mas como eu o disse, todo sentimento é necessariamente marcado por seu próprio julgamento de valores,
pela escala de referências que lhes é própria, ainda uma vez.

Nenhum ser humano encarnado não possui uma escala de valores, de referências ou de julgamento, que seja a
Verdade, uma vez que não existe, em seu nível, como no nível de cada Irmão e Irmã, senão uma verdade
relativa.
A Verdade absoluta situa-se bem além das capacidades deste mundo, bem além se suas capacidades
de percepção, de concepção, de afeto ou de emoção.
Há, portanto, um processo que poderia parecer, aí nesse nível, como um não senso (absurdo). Porque a
consciência consciente dela mesma, não pode imaginar nem mesmo supor que seu desaparecimento possa
dar acesso à Verdade ou ao Absoluto. Sobretudo que um certo número de princípios de preservação são
onipresentes, vocês o sabem.  Trata-se dos condicionamentos desse corpo, como do conjunto dos
condicionamentos ligados à educação. 

A educação os confina, ela não os torna Livres, porque ela os induz às crenças.  Tudo aquilo que representa as
ideologias, mesmo nas matemáticas que reproduzem a explicação deste mundo. Mas essa explicação
permanece no nível da ideia, ela pode permitir a exploração da ciência e da tecnologia, mas em nenhum caso
pode lhes dar acesso à vivência de sua consciência, além de qualquer consciência.
O elemento Maior é a Transparência e eu volto a isso.
Passar da percepção limitada à percepção expandida vai transcender os sentidos habituais para lhes dar
acesso ao que é chamado o suprassensorial ou o extrassensorial, o suprassensível. Porque estes não são
percebidos pelos sentidos mas por outros mecanismos, que vocês chamam chakras ou projeção sutil, dos
diferentes véus, das diferentes camadas isolantes  do ser humano.

A partir do instante em que vocês aceitam que o conjunto de seus sentimentos, que o conjunto de suas
percepções, que o conjunto de suas concepções não resultam, finalmente, senão em seus diferentes filtros
pessoais, a partir do instante em que vocês cessam de interagir ou de querer agir no que é visto, percebido,
concebido, cria-se, no interior da consciência, um estado de neutralidade.  Esse estado de neutralidade
pode, na maioria das vezes, e principalmente no que vocês vivem atualmente, permitir-lhes encontrar
as realidades ultrassensíveis. Os melhores exemplos e mais recentes concernem ao Canal Mariano,
a Onda da Vida ou mesmo ao Supramental. Mas isso não é suficiente.

Tem-lhes sido falado e explicitado, em numerosas vezes, o princípio do Abandono do Si.
Especificando-lhes que os Quatro Pilares, Infância, Integridade (Ética, se vocês preferem) ou ainda,
além da personalidade, a Transparência, a Humildade e a Simplicidade, eram, de algum modo, os
guias, os trilhos que iam lhes permitir superar as regras, quaisquer que elas sejam e sobretudo seus
próprios filtros.

No momento em que se produz a percepção expandida, qualquer que seja a forma que ela tome, que seja
através do Canal Mariano, que seja através da clarividência, que seja no nível da intuição ou de um sentimento
indefinível que não se exprime, necessariamente, por uma clarividência, uma clara senciência ou uma clara
audiência mas, bem mais, por um lado que eu qualificaria de instintivo, que quer dizer que o próprio corpo pode
reagir ao que é bom para ele e ao que é mau para ele, isso todos os sabemos.
Mas vocês não têm nenhuma prova (e, além disso, ela não pode existir) a não ser pelo sentimento, instintivo ou
visceral, ajudando-os na vida deste mundo, não que seja uma ajuda para acessar ao Absoluto, bem ao
contrário.

A partir do momento em que vocês dão vez aos seus sentimentos, vocês se distanciam do Absoluto, porque
vocês aderem à sua história, vocês aderem à sua experiência, a suas percepções, a suas concepções e ao
seu instinto.
Isso pode lhes ser muito útil para defendê-los nesta vida mas não lhes permitirá, em nenhum caso, passar ao
outro lado e ir para a Outra Margem.

É necessário portanto renunciar. É necessário então, em um dado momento, além de qualquer percepção,
colocar em movimento um mecanismo que vai lhes dizer: “ basta” e isso se chama, de algum modo, a
Maturidade.
Essa Maturidade vai lhes mostrar, de maneira muito mais geral, que a dualidade, que o karma, a
ação/reação, que a encarnação neste mundo, não podem em nenhum caso inteirar-se do que vocês
São.
 É claro, cada Irmão e Irmã não chega a essa Maturidade no mesmo momento, a problemática é que a
Maturidade, agora, é um processo coletivo e que não concerne ao seu indivíduo nem a uma pessoa mas sim
ao conjunto deste sistema solar, que vem ao seu encontro.



Portanto, é de algum modo, urgente encontrar o que sempre esteve aí, o que jamais desapareceu, além,
justamente, de seus filtros, de suas experiências, de suas concepções, de suas percepções e de sua própria
Consciência.

É claro, a percepção limitada e a percepção expandida correspondem, de algum modo (e em todo caso são
sobrepostas), à passagem do Eu ao Si, o que quer dizer do estado humano comum, onde circula a energia
vital, ao que é denominado o Supramental ou o Vibral, dando-lhes a descobrir um certo número de novas
características, cujos nomes foram múltiplos no decorrer desses anos. Houve, de algum modo, uma
aprendizagem que levou a Consciência a passar de algo limitado a algo expandido.

A partir do instante em que, qualquer que seja, ainda uma vez, o sentido ou o que está além dos sentidos, que
dá a perceber essa percepção expandida, há um momento em que é necessário cessar tudo isso, porque
nada disso os levará ao bom porto e tudo isso apenas manterá um confinamento, mesmo se um certo número
de elementos lhes permitem se extraírem através da Alegria, através do Samadhi e através da experimentação,
que seja a Kundalini, o despertar dos chakras ou ainda a Onda da Vida, porque em tudo isso, há um
observador.  A onda da Vida apresenta uma especificidade pois, em um dado momento, no mais total
Abandono do Si, vocês podem tornar-se a Onda da Vida e então Ser o que vocês São de toda Eternidade,
quer dizer Absoluto.

Qual é então o mecanismo, que não é uma passagem, mas que permite passar de uma percepção
expandida para a não percepção?
Bem, é justamente a Transparência. Coisa que eu manifestei, desde minha mais tenra idade, antes mesmo de
ter acesso à percepção expandida.
A Transparência consiste em se deixar atravessar, não interferir, não interagir com o que quer que
seja. Isso se reúne, em parte, ao princípio da não dualidade que vocês encontram, por exemplo, tanto no
Induísmo no nível da Advaita, como vocês encontram no Sufismo original ou, ainda, no Budismo original e não
organizado porque, desde que haja organização, desde que haja estruturação, há concepção e há perda da
expansão. E isso é uma constante.  Nenhuma tecnologia, já que baseada sobre o que é perceptível, ou que é
conceitualizável, pode lhes permitir, aí tampouco, acessar a outra coisa senão o Si.

A Transparência da qual eu falo é um estado que poderíamos qualificar de Vacuidade. É o momento
em que toda percepção vai se desligar, em que toda concepção vai se desligar. É bem mais do que a
meditação. Os estados de Alinhamento, que vocês vivem desde, para alguns, muitos anos, são
destinados a fazê-los ir para isso.
Alguns entre vocês, hoje, vivem momentos em que a Consciência está como ausente, sem que isso
seja dormir, propriamente dito, mesmo se isso é sobreposto. É nesse nível que se situa a
Transparência, no momento em que há, de algum modo, uma obliteração da Consciência, uma
obliteração dos sentidos, uma obliteração da percepção, das concepções, das emoções e dos afetos.
É muito precisamente nesse instante, que vocês saem de todo tempo, quer dizer da linearidade
passada, presente e futura, que os faz sair de todo sentimento, que se encontra a solução.

Enquanto vocês ficam no nível dos sentimentos, vocês permanecem em sua história pessoal. E vocês não
podem ter acesso à sua história imortal, à sua Eternidade. Isso é uma constante. Inteirar-se disso é a
Maturidade. Inteirar-se disso, é depor as armas e é Abandonar o Si.
Mas isso somente pode se produzir quando há uma forma de saturação, tanto dos sentimentos como das
percepções, tanto limitadas como expandidas.

É o momento em que vocês não aceitam ter nenhuma autoridade exterior, de não lhes referir nenhum modelo,
nenhum mestre, nenhuma ideologia, nenhuma crença, nenhum ser humano, como nenhum ser espiritual. E,
além disso, os princípios (alcançados pelo Canal Mariano, para aqueles que o vivem) de Comunhão, de Fusão
têm um único objetivo: a Dissolução e portanto, a Transparência. É então a cessação completa da
interação com o mundo, visível ou suprassensível, que conduz ao fim da experiência e ao fim da separação,
quer dizer à Liberação.

Portanto nós os temos conduzido (e isso já foi exprimido) a perceber algo do expandido, a penetrar uma
realidade ultra sensível ou suprassensível, principalmente no nível coletivo, os planos sutis e os planos
multidimensionais estão próximos de vocês, até dando-lhes a perceber a presença tanto de desencarnados
liberados como de seres espirituais. E lembrando-os, como foi dito, que não é o lado sensacional de entrar em
contato com isso que os faz ultrapassar a percepção, mas a própria interação, que transborda sobre algo bem
mais vasto. 
Assim então, não é do seu ponto de vista nem do ponto de vista de uma entidade Arcangélica, de uma Estrela
ou de um Ancião, que se atinge essa alquimia, mas bem na interação que se tem onde, justamente, a distância
desaparece, onde justamente o sujeito desaparece, onde os sujeitos podem mesmo se tornarem
intercambiáveis, dando-lhes a viver o que é nomeado a Transparência. Porque para ser o outro, é necessário
que você esteja vazio. Quaisquer que sejam os nomes que vocês empregam. Que isso seja um princípio de
Dissolução, de Fusão ou, ainda, algo chamado o Walk-in.
Tudo isso participa de uma única coisa: fazê-los descobrir e aceitar a imortalidade, o que quer dizer o
que vocês São, em Absoluto.



A não percepção não é então uma ação de recusar a percepção. É bem atravessar por ela, aceitar não mais
interagir com o que é percebido e ir além do que é percebido, da mesma maneira que é necessário ir além do
que é concebido, além de suas próprias experiências e de seus próprios sentimentos. Enquanto existe um
sentimento, vocês não estão Livres. Enquanto existe uma concepção, vocês não estão Livres. Enquanto existe
uma interação, vocês não estão Livres.
Tudo o que nós temos conduzido juntos (e que vocês têm conduzido sobre esta Terra) lhes permitiu, para
muitos de vocês, viver o Si, aproximarem-se, de algum modo, de um estado suprassensível, dando-lhes
acesso a concepções expandidas e a percepções expandidas. Mas mesmo isso deve desaparecer. É apenas
no desaparecimento completo de todos os véus, de todas as interações e de todas as projeções  que se situa
o Absoluto.  E isso passa necessariamente pela Transparência.

Essa Transparência não é absolutamente uma regra moral de conduta, de personalidade para
personalidade, mas bem a Transparência da não percepção, da não concepção, fazendo desaparecerem
todos os sinais, não recusando vê-los já que, em certos casos, é justamente aceitando ver o que vocês têm
recusado ver que vocês passam através da percepção e da concepção.
Não se trata de negar as sombras ainda presentes, mas bem de atravessá-las e não mais analisá-las,
se elas existem em vocês.  Aceitar ver-se face a face faz parte da Transparência. O que não é uma
Transparência que se define no sentido horizontal (que isso seja no nível de um grupo social ou de dois
indivíduos, estejam eles ligados pela paz ou pela guerra), mas é na aceitação disso, que se situa a
Transparência que permite transbordar sobre a não percepção e a não concepção.

Enquanto vocês inter-reagem sobre este mundo, enquanto vocês inter-reagem com sua história, enquanto
vocês inter-reagem com seus sentimentos, vocês não estão Livres, porque vocês estão condicionados,
mesmo se o condicionamento pode parecer cada vez mais bambo, à medida em que vocês passam da
percepção limitada para a percepção expandida.
Se vocês chegarem a apreender, além das palavras, o que eu disse, vai se tornar cada vez mais
evidente que a solução está aí e ela se chama a Maturidade, que não deriva de uma experiência, mas
que justamente deriva da saturação de experiências.

A partir do instante em que vocês chegam a compreender e a viver que toda experiência da Consciência,
finalmente, não os Libera, mesmo se ela os realiza, então, nesse momento, vocês  estão prontos para viver a
Maturidade.
Desligarem-se dos afetos, desligarem-se das emoções, não para contorná-las, mas sim para
atravessá-las (atravessá-las não querendo dizer analisá-las e ainda menos vivê-las, mas
simplesmente, atravessá-las) então, nesse momento, vocês constatarão que o conjunto de seus
sentimentos, que o conjunto de suas concepções e de suas percepções concernem tanto ao corpo
como à sua Consciência, que neste mundo, desaparecem em totalidade. Nesse momento vocês estão
na Outra Margem.

Para retomar o que disse UM AMIGO, uma outra vez, é a posição do observador que observa um grupo de
humanos. Ou para retomar o que dizia BIDI, é passar daquele que observa a cena do teatro para aquele que
sai do teatro para ver que não há teatro. Enquanto isso não ocorre, vocês estão em uma verdade relativa. E
essa verdade relativa vai fazê-los considerar que tudo o que escapa de seu campo de percepção, de seu
campo de concepção, de seu campo de afeto e de emoção, como ao seu sentimento, não existe muito
simplesmente e, de seu ponto de vista, vocês terão razão.

Mais uma vez, somente a Maturidade é suscetível de fazê-los aceitar a não percepção, a não concepção. E
para isso, é necessário vocês se tornarem Transparentes.  A Humildade e a Simplicidade lhes permitem
chegar a essa Transparência, que não é mais uma regra moral nem social, nem de relação, porque a
Transparência aplicada a uma relação não seria ainda senão um jogo de enganos, ligados à interação,
colocando em jogo os afetos, as emoções, as concepções e as percepções.

O parar de todo sinal, como o parar de toda interação, como o parar de toda projeção, como o parar de toda
interiorização ou exteriorização, vai levá-los ao ponto de ruptura o equilíbrio que os faz passar,
instantaneamente, para a Outra Margem. 
A não percepção não é portanto o parar nem a cognição, nem as percepções mas bem sua suspensão,
permitindo sair realmente, concretamente, definitivamente da ação/reação.  Evidentemente, a pessoa não é
absolutamente concernida por isso. Evidentemente, nenhuma lei kármica, social, moral, espiritual, filosófica ou
psicológica lhes é de qualquer interesse para viver isso. Bem ao contrário. É a superação e a transcendência
de todos esses elementos que vocês têm vivido, conhecido, experimentado, inscritos no nível consciente ou
inconsciente, que cessam.
A não percepção lhes dá portanto, de algum modo, a viver a Essência do que vocês São. Enquanto isso não é
atingido, vocês não estão Liberados.

É claro, nós sempre lhes dissemos que a Liberação concerne ao conjunto da humanidade e que esse
momento estava inscrito na decisão da Terra, assim como nos ciclos astronômicos.
Muitas Estrelas estão intervindo, nesses últimos dias, para lhes dizer que o momento chegou. É inteiramente



isso. Da mesma maneira que UM AMIGO lhes explicou, isso sempre esteve aí. É simplesmente sua
Consciência que não estava aí. E além disso, sua Consciência não pode estar aí em nenhum momento, pois é
necessário que a aconsciência (não consciência) esteja presente a fim de superar, de transcender, de
transfigurar e de ressuscitar no Absoluto.

E, mais uma vez, não há nisto, eu diria, nenhuma obrigação. Porque se vocês não estão maduros, vocês não
estão maduros. Porque se vocês não querem soltar, não soltem. Isso faz parte de sua Liberdade
imprescritível, inscrita tanto na lei da ação/reação como na Lei da Graça. Mas, novamente, isso não pode ser
um e outro, é necessariamente um ou o outro.

Muitas estrelas lhes têm também falado, é claro, do medo e do Amor, porque o que está subjacente,
evidentemente, é o medo. E o primeiro dos medos, que está justamente, ligado ao efêmero: a morte. Enquanto
esse medo não é, ele também, atravessado, vocês não estão Livres. E a Maturidade, é exatamente conceber o
inelutável da Consciência, como do corpo, é exatamente a morte, o que quer que vocês digam, o que quer que
vocês façam, o que quer que vocês experimentem, quaisquer que sejam suas lembranças, quaisquer que
sejam suas visões do futuro (o seu), vocês não escapam de modo algum, em um dado momento, do fim desse
corpo e do fim dessa Consciência.

O que permanece então?
É nessa reflexão que se desenrola e se desenrolará para vocês, o Choque da Humanidade, que é
também um Choque Individual.
Resolver a equação não é um fazer matemático nem físico, mas sim de Abandono, quer dizer de ir,
honestamente, para a não percepção.
Se vocês realizam isso, se vocês realizam a Refutação e a investigação, vocês superarão todas as
experiências que vocês vivenciaram até o presente, para se estabelecerem na não experiência, o que quer
dizer no estado de Ser.

Esse estado de Ser que eu diferencio formalmente do “Eu Sou” ou do “Eu Sou Um”. Para muitos, o
“Eu Sou” e o “Eu Sou Um” foram etapas de construção indispensáveis, eu diria, de uma escala que
não existe e que, contudo, lhes foi útil, segundo seu ponto de vista.  Mas enquanto vocês permanecem
em seus pontos de vista, vocês permanecem confinados no medo e vocês não são, é claro, Absoluto. Quer
dizer, vocês não vivem a Verdade Absoluta que no entanto, eu os lembro, sempre esteve aí.
A única maneira de passar aí, uma vez que não é uma Passagem, de se estabelecer aí, é então passar da
percepção expandida à não percepção.

Enquanto vocês estão submetidos, mesmo a uma percepção superior, Supra sensível, extrassensorial, seja ela
a mais agradável, vocês não estão Livres.
Então, é claro, aqueles que estão instalados em suas percepções, vão lhes responder que o Absoluto não
existe e eles têm razão, de seus pontos de vista, já que não tendo vivenciado, não tendo passado para a outra
margem, eles são obrigados a estar na negação e na recusa. Não há outra alternativa para eles e vocês devem
respeitar, porque o que quer que vocês oponham a eles, os reforçará inelutavelmente. Aquele que não quer
ver, aquele que não quer não perceber, reforça-se.

A Maturidade é então o desaparecimento do medo. A Maturidade é então o desaparecimento de toda
noção espiritual, de toda noção conhecida e de toda organização, em si como no exterior de si. Porque
enquanto existe uma organização, há sempre um dominante e um dominado. Vocês têm o exemplo absoluto
de tudo isso, tanto nos sistemas sociais como nas religiões, como nos domínios ditos espirituais. Enquanto
essa relação dominante/dominado, sabendo e não sabendo, existe, vocês não podem ser Livres, de nenhuma
maneira e, ainda menos, autônomos.
A dominação, a escravidão, a noção daquele que está acima ou abaixo, resultará sempre, em um como no
outro, do medo, mesmo se o pretexto é o Amor, porque o Amor é Livre.

O Amor não está em um princípio de escravidão ou de relação. O verdadeiro Amor Vibral situa-se em
uma Fusão Total da individualidade. É a Fusão de duas quintessências e absolutamente não uma
relação, seja ela satisfatória, qualquer que seja o desejo existente ou o prazer existente nessa
relação.
Nós temos construído, progressivamente, através de nossas diversas intervenções, esse ponto preciso de
ruptura em que vocês estão. Alguns o têm transposto, outros não. Isso se chama a Ressurreição ou a Porta
Estreita. 
As condições dessa passagem dependem, evidentemente, do que vocês alcançaram até o presente. A última
sessão do Manto Azul da Graça realizou a Fusão Total, elétrica, invisível, do Sol e da Terra. Isso está a viver
em vocês, além de qualquer percepção e de qualquer corpo, antes do movimento coletivo, se posso dizer
assim, não leva ao desaparecimento do teatro.  As circunstâncias da Ressurreição dependem muito
precisamente da não percepção, quer dizer da Transparência.

Mas apreendam bem esse termo em sua Essência, tal como eu a redefini e não em suas legendas
pessoais ou em uma aceitação moral, social ou racional.Enquanto existir uma organização em vocês,



essa organização concerne tanto às suas concepções, como aos seus sentimentos, vocês não estão Livres. É
necessário que vocês atravessem tudo isso. E, novamente, é uma questão de Maturidade. Essa Maturidade
não os situa acima ou abaixo, ela não os torna superiores mas ela é, de algum modo, a rendição.
É o momento em que a própria Consciência se dá conta de que, qualquer que seja a percepção expandida,
isso não em sentido, porque isso não tem  fim, mesmo se o fim é um elemento importante nos ensinamentos
espirituais, lhes dizendo que purificando suficientemente isso ou aquilo, vocês vão liberar um karma qualquer. O
Karma existe apenas para a pessoa, ele não existe para o que vocês São no Ser.

Todo o princípio da Ilusão foi de dar sempre mais corpo à Ilusão e de fazê-los validar essa Ilusão seja através
das leis de ação/reação, físicas ou supra sensíveis, não lhes permitindo acessar a outra coisa, mas, como por
acaso, lhes fazendo sempre espelhar uma solução dita futura, através do que é nomeado evolução, as
transformações.
Mas enquanto vocês permanecem na percepção ou nas concepções, nos afetos ou nas emoções, os Véus
estão sempre aí.

A questão que vocês devem então se colocar, é: “estou Maduro ou não?”
Essa Maturidade não se definindo em relação a um número de experiências, a uma intensidade da experiência,
a uma percepção, qualquer que ela seja e, ainda menos, uma concepção, mas bem no mecanismo,
extremamente fino, que os faz, como eu já disse, depor as armas e superar todos os elementos do conhecido.
É a esse preço que vocês são Liberados. As experiências que vocês têm conduzido ou que conduzirão, os
têm aproximado dessa Ressurreição. Alguns entre vocês já a viveram e somente aqueles que a viveram
podem testemunhá-la. E é claro, aqueles entre vocês,

Entre os Irmãos e as Irmãs encarnados que a viveram, o sabem entre eles, porque isso não deixa nenhuma
dúvida, uma vez que estão além da percepção, além do sentimento e além de sua história pessoal. É claro,
aquele que não a viveu não pode ver isso senão com um olhar extremamente crítico, porque ele está inscrito
necessariamente no medo.
Todos os sistemas de defesa, que concernem ao corpo humano, que concernem aos sistemas, às
organizações, às crenças, são todos construídos no medo.  Os exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito
mas  importa recolocar o debate, não sobre as concepções ( que são o que elas são) mesmo nos ideais mais
elevados, mas no que eu nomeei a percepção e que eu lhes expliquei. 
Porque a percepção, a partir do momento em que ela se torna expandida,
Se lida muito mais facilmente. E é então muito mais fácil entrar na não percepção. Alguns entre vocês a
experimentam como uma aproximação do que foi nomeado a Infinita Presença ou a Última Presença. São os
momentos em que não existem mais parâmetros, que são as primícias da Deslocalização.  Não sabendo mais
quem vocês são, onde vocês estão, vocês se dirigem para a Liberdade e a Maturidade e a Autonomia, não
antes.

Os elementos que eu lhes explicitei são para retomar, é claro, e para reler, porque a leitura, além da simples
compreensão, pode lhes dar o clique que lhes permitirá superar a percepção expandida.
A percepção expandida pode ser definida como tudo o que é extrassensorial: clariaudiência, clarividência, clara
senciência, dando-lhes a ver o mundo astral que é também uma verdade relativa mas que não é nem uma
finalidade, nem um objetivo, mas bem um Véu.  Ali onde estão situados todos aqueles que vão lhes comunicar
as leis da alma, as leis da evolução, a organização espiritual, sobretudo do 20º século mas que, jamais, lhes
vão propor e expor o que é a Liberação, seduzindo a alma e a personalidade e o Espírito, no conhecimento
dos mecanismos e do funcionamento da encarnação e da evolução.
O Ser não tem de evoluir, ele não pode evoluir. A Maturidade está aqui. Somente o medo pode evoluir e
enquanto houver o medo, há evolução, que é uma crença e, às vezes, uma percepção. Mas isso permanece
uma percepção, seja ela a mais expandida.
Somente a não percepção os faz passar para a Outra Margem. Antes isso é impossível.
Irmãos e Irmãs,  faço agora o Silêncio das palavras, a fim de reforçar nossa Comunhão.

... Partilhando o dom da Graça ...

Rendo Graças por sua Atenção. 
IRMÃO K os saúda. 
Até logo.

 ***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1539
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DERROCADA DO SISTEMA DE PREDAÇÃO ORGANIZACIONALDERROCADA DO SISTEMA DE PREDAÇÃO ORGANIZACIONAL

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu vim lhes falar e completar, de certa maneira, o que eu disse a vocês, há algum

tempo, a respeito da Autonomia e da Liberdade (ndr: intervenção de IRMÃO K de 1º de Abril de 2011) (1).
Eu os lembro de que o princípio deste mundo encarnado, que não é o princípio existente nos Mundos

encarnados denominados Livres, é um princípio de falsificação consistindo em seccionar, como vocês o
sabem, uma parte da Luz e, em todo caso, a possibilidade, usual e habitual (existente nos Mundos Unificados e

mesmo em encarnados nos mundos de carbono), de manifestar e de conscientizar, em permanência, uma
conexão e uma confiança na FONTE e no Absoluto.

Eu venho lhes falar e lhes pedir não para partilhar uma interpretação ou uma visão, mas bem mais, para vocês
se darem conta do que as minhas palavras vão significar.

***

O princípio da falsificação induziu, de certa maneira, à perda do princípio da Inteligência da Luz e à perda do
princípio de organização ligado a essa Luz.

Isso foi, portanto, substituído, uma vez que é impossível efetivamente viver, em qualquer que seja a Dimensão,
sem organização.

Sobre este mundo então, do qual vocês ainda são parte envolvida, a própria organização social (que diga
respeito à célula familiar, à organização da sociedade, que seja no nível político, econômico, financeiro) essas

organizações sociais, e, sobretudo, no nível espiritual, são o ferrolho da ilusão e do confinamento.
Eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma reflexão que é muito lógica e que, mais uma vez, não é

uma exposição filosófica, mas sim um elemento a mais para levar ao que eu desenvolvi concernente à
Autonomia e à Liberdade.

A organização social, sobre este mundo (a organização familiar, a organização econômica, espiritual), vai
induzir, devido à ausência da Inteligência da Luz, um princípio de organização hierárquica que será sempre

constituída de maneira piramidal.
Parece lógico neste mundo que cada um busque escalar, de alguma maneira, os escalões dessa pirâmide. 
Isso se faz muito naturalmente na família em que há a autoridade dos pais e os filhos que aí são submissos.

Em outras esferas (e essas outras esferas concernem tanto ao que eu nomearia o espiritual como ao
econômico ou a todo sistema de organização fora da família) essa hierarquização piramidal se acompanha

sempre de uma forma, mais ou menos abrupta, de competição. 
Essa competição se apoiando seja sobre valores de conhecimento, sobre valores financeiros ou sobre valores

que eu qualificaria de filiação ou de transmissão, qualquer que seja essa forma de transmissão do poder. 
A hierarquização piramidal é então resultado de uma competição, natural ou não, mas que vai acabar por

colocar os indivíduos, em número cada vez mais restrito, até o que é chamado de cabeça, o dirigente ou os
dirigentes.

Novamente, isso se aplica tanto à economia como ao espiritual.

***
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Esse princípio de competição, resultado, portanto, do conhecimento ou de uma transmissão, vai, como vocês o
vivem, induzir uma noção de superior e de inferior: aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que recebeu

a transmissão e aqueles que vão obedecer, de uma maneira ou de outra, aquele que está na cabeça.
Esse princípio, aceito como o fiador de certa forma de equidade, de legalidade e de lealdade social, é apenas,

de fato, a parte visível do iceberg ou o que subjaz, de maneira muito geral e sofrendo apenas muito poucas
exceções, o princípio de predação que tem sido o trabalho em meio ao confinamento.

Nos Mundos Unificados, a noção de hierarquização piramidal não pode, em caso algum, existir.
É claro, existem muitos ensinamentos relatando as Ordens Angélicas, Arcangélicas.

A única hierarquização, existente nos Mundos Unificados, decorre diretamente da Inteligência e do
agenciamento da Luz, independentemente das consciências que se instalam ou viajam sobre as linhas

Dimensionais, de tempo ou espaciais.
Não existe, e isso é impossível, o princípio de competição ou de superioridade.

A organização do grupo social, como de um grupo espiritual, vai se traduzir, quer se queira ou não, em
encarnação, por uma dominação que resulta diretamente da predação que, ela própria, como eu disse, está na

origem da falsificação.
Ora, enquanto existe uma predação, não pode existir Liberdade.

***

Então, é claro, a primeira objeção que viria à mente, seria de dizer: mas a vida não seria possível, sobre a
Terra, sem organização dos grupos, quaisquer que eles sejam.

 E eu lhes responderei: é efetivamente exato.
Não poderia existir demanda de qualquer falsificação se a organização, qualquer que ela seja, tivesse sido

rejeitada pelos humanos, desde o início.
O fato de considerar como normal e lógico ter um superior hierárquico, de considerar como lógico e normal que

existe uma autoridade (porque é mais competente do que você, mais adequado do que você) participa, de
maneira indelével, da submissão e da privação da Liberdade.

Aquele que está no alto vai então comandar.
Ele vai dirigir segundo sua visão ou segundo seus objetivos, novamente espirituais, sociais ou morais.
Mas subjacente a esse princípio de organização e esse princípio de hierarquização, haverá sempre a

predação.
É excepcional que o princípio que dirige a cabeça esteja ligado à empatia ou ao carisma uma vez que, por
definição, a empatia e o carisma não podem se manifestar a menos que uma consciência se coloque no

mesmo nível daquele para o qual essa consciência exerce a empatia ou o carisma.
Desde que haja organização, desde que haja então uma cabeça, há, portanto, uma privação total da Liberdade

e da Autonomia.

***

O grupo humano encarnado, assim como todos os mamíferos, está submetido a esse princípio de hierarquia
piramidal.

Aliás, não sofre nenhuma exceção, senão vocês teriam bem rápido empregado os termos da anarquia ou da
ausência de regulação.

A Inteligência da Luz não pode se acomodar, de nenhuma maneira, nesse princípio de predação, nesse
princípio de hierarquização e de controle por aqueles que estão acima daqueles que estão em baixo.

E, contudo, o conjunto das religiões, o conjunto das organizações sociais, econômicas, políticas, financeiras,
obedecem, sem nenhuma exceção, a esse princípio.

O ápice foi mesmo designar, por aquilo que é chamado de voto ou de democracia, aquele que seria colocado
à cabeça de um grupo, qualquer que seja.

Que esse grupo seja um país, um estabelecimento econômico ou não importa qual grupo social existente.
E vocês chegaram ao ponto em que nenhum homem, nenhuma mulher, viria a considerar a iniquidade de tal

sistema.
Qualquer organização vai, portanto, reforçar a ilusão de uma superioridade, do que quer que seja, em relação a

quem quer que seja, ou do que quer que seja.

***

Esse princípio não está de nenhum modo presente em meio aos Mundos Unificados.
 Mesmo que estejamos, quanto a nós, Anciãos, organizados segundo uma Assembleia, essa Assembleia é

Livre.



É, aliás, a qualidade da nossa Consciência, em ressonância com nossas Linhagens estelares e nossa Origem
estelar, que determina nosso lugar, essa assembleia se situando, é claro, para cada um de nós, no mesmo

nível.
O Comandante não está acima nem abaixo.

Ele é aquele que realiza a síntese das Vibrações e das Consciências que nós emitimos.
Esse não pode ser o caso em meio a este mundo dissociado.

A alteração da Luz, através do eixo falsificado da Luz, não permite um equilíbrio.
Eu diria mesmo que esse desequilíbrio é a própria assinatura da organização social do mundo no qual vocês

ainda estão.
Existe então um topo, existe, portanto, uma base.

Esse princípio piramidal basta, a ele mesmo, para atar a Autonomia e a Liberdade de todos aqueles que aí
estão submetidos sem nenhuma exceção.

O princípio de predação, mesmo se ele não for apresentado assim, vai ser o princípio que vai sustentar a
competição e, portanto, a ausência de implementação da Inteligência da Luz, em igualdade, em relação às

próprias consciências que aí estão submetidas.

***

Assim, portanto, a ‘organização social’, qualquer que seja a natureza e o nível, é o ferrolho total da ilusão.
Enquanto existir uma organização, enquanto existir uma cabeça, não pode existir a Liberdade.

Isso, eu já disse em minha última encarnação, com força e vigor.
Todo princípio organizacional passa necessariamente pela ascendência de uma consciência sobre uma outra

consciência.
Mesmo se existe um respeito do que é nomeado “lei”, a própria lei se substitui à Inteligência da Luz e vem

então, de alguma forma, tentar nivelar essa deficiência da Inteligência.
As leis não visam senão uma coisa: a preservação de regras estáveis, justamente, por aqueles que estão à

frente disso.
Isso funciona tanto no conjunto das religiões como no conjunto dos sistemas políticos, quaisquer que eles

sejam.
O que está subjacente a isso é, portanto, a predação.

Essa predação se exerce, sobre um mundo que eu qualificaria no mínimo de furtivo e inaparente, mas que, de
nosso ponto de vista e de nosso olhar, é, muito evidentemente, o ferrolho da referida ilusão.

***

Desde que haja ascendência, poder, tomada de poder, há, necessariamente, uma dominação e há,
necessariamente, um oprimido porque aquele que é oprimido, mesmo se ele não o sabe, entregou, de fato,

sua Liberdade para aquele que a tomou.
O Amor, a Luz, os Mundos Unificados, são Livres.

Aliás, nós nos chamamos Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Um mundo Livre não pode conhecer o menor princípio de organização gerada por uma consciência, qualquer

que ela seja e qualquer que seja seu nível.
O que age é sempre a Inteligência da Luz que, por ela mesma, sustenta os Mundos e organiza os Mundos,

independentemente de qualquer regra e de qualquer lei que poderia ser emitida por uma consciência.
Vocês imaginam então que tudo o que poderia se apresentar a vocês, enquanto hierarquia espiritual, não é
senão uma falsificação a mais deste mundo, existindo sobre os mundos não visíveis, traduzindo-se por um

termo denominado “mestre”.
Não existe nenhum “mestre”, no nível dos Mundos Livres.

Não existe qualquer mestria uma vez que a mestria está diretamente conectada à Inteligência da Luz, à sua
arquitetura, ao seu desenvolvimento ao seu desdobramento, mas não corresponde, de modo algum, a uma

vontade qualquer.

***

O próprio princípio da hierarquização, existente em meio a um grupo restrito de indivíduos, vai colocar um
problema maior: mesmo se essa cabeça aparece como amorosa, como algo que quer o seu bem, isso não é

possível.
Qualquer forma de conhecimento, colocando um indivíduo em uma posição dominante, sobre este mundo, se

traduz, inevitavelmente, pela predação e não pode ser de outra maneira.



Diante das objeções que eu assinalei (quer dizer que a vida não poderia existir sem tais sistemas de
hierarquização ou de organização) eu lhes responderia que efetivamente este mundo não duraria cinco minutos

e, portanto, a ilusão não existiria mais, instantaneamente.

***

Nós temos, e vocês têm, Liberado a Terra dos seus envelopes isolantes.
Existe, desde alguns anos, certo número de elementos que se desenrolaram neste sistema solar e que

visaram quebrar os diferentes confinamentos, suprimir os diferentes Véus, que podiam ser colocados sobre a
consciência humana.

Isso foi efetuado.
Isso resultou de maneira concomitante, na Liberação da Terra, do Sol e na sua possibilidade de serem Livres.

Resta, no entanto, uma última etapa que é a ruptura da organização criada pelos homens em meio a este
mundo.

É muito exatamente o que se desenrola desde agora e ao que vocês vão assistir.
A ruptura da organização piramidal (tal como ela é conhecida em todos os grupos sociais, quaisquer que eles

sejam, qualquer que seja seu tamanho) é a condição sine qua non da sua Liberação.
O retorno da Luz, com o alinhamento galáctico, com certo número de aspectos particulares do Sol e da Terra,
não pode, de maneira alguma, acomodar-se à menor dominação, à menor predação e à menor competição.

A competição é, em outros lugares, o apanágio dos mundos dissociados.
Quer essa competição se exprima em meio a um casal, quer se exprima em meio a uma competição esportiva,

em meio ao que vocês chamam de livre empresa, não são senão confinamentos.

***

Toda tomada de poder, toda tomada de ascendência, de uma consciência sobre um grupo de consciências,
não se pode chamar diferentemente senão de predação e de privação de Liberdade.

Notem o paradoxo: isso se chama, em seu mundo: “a livre empresa”.
Vocês veem por vocês mesmos que isso não corresponde verdadeiramente à realidade, mas é mesmo a

antítese.
Isso não é uma visão, isso não é um ponto de vista, mas é uma realidade Vibratória e energética.

Desde que não haja Luz suficientemente, desde que a Luz tenha sido desviada ou amputada, há, por reflexo
vital, a necessidade de organização, de atribuição de papel, que existe em todo grupo, quaisquer que sejam as

circunstâncias desse grupo.
Que seja em meio a um povo nativo, que seja em meio a um estabelecimento bancário, que seja em meio a

uma família. 
A ausência de Liberdade confina, ainda mais, na ausência de Liberdade.

A organização permite estruturar.
A própria estruturação vai dar na fossilização e na ausência de Liberdade.

São as leis físicas que são perfeitamente conhecidas, perfeitamente adaptáveis, a tal ponto que em meio aos
mundos ditos dissociados, nós falamos de negentropia (entropia negativa) e de entropia.

Os sistemas viventes, neles mesmos, conhecem apenas a entropia.
A colocação do mal nessa entropia (ou negentropia) vai se traduzir por uma rigidez cada vez maior das regras,

das leis, resultando sempre em mais privação de Liberdade.
O nascimento do que foi denominada, neste mundo, a era moderna industrial e, em particular, a eletrônica,
permitiu criar, como talvez vocês o vejam, meios de controle e de escravidão cada vez mais aperfeiçoados

que, depois de muitos anos, se colocam no lugar deles próprios, sob o pretexto de segurança, sob o pretexto
de medo.

A ausência de Liberdade não pode senão reforçar a ausência de Liberdade.
Uma consciência submissa a uma outra consciência não pode, em definitivo, senão se submeter cada vez

mais.

***

Existe então, em meio a este mundo, um princípio inerente que visa sua própria autodestruição.
De fato, nenhuma vida pode subsistir, além de um certo tempo, quando existe um princípio de organização que

dura suficientemente muito tempo e que vai se enrijecer no tempo, e implicar em privações cada vez mais
importantes.

Muitos místicos e profetas (desde o tempo do Apocalipse bíblico, no sentido de Revelação, passando por



alguns místicos do vigésimo século) têm lhes prevenido, de algum modo, do advento de um sistema de
controle eletrônico visando privar o humano de todas as suas liberdades.

Eu pude dizer, em encarnação, e eu repito a vocês esta noite, que é impossível se sentir em boa saúde em um
sistema social que está doente e em agonia.

Assim, portanto, e apesar das aparências, a fossilização do sistema hierárquico piramidal, tal como vocês o
vivem, é um fator determinante para fazê-los tomar consciência do confinamento, da ausência de Liberdade, de

todo sistema, qualquer que ele seja.
Dessa maneira, levando-os a se reposicionarem em relação a essas leis, em relação a essas organizações.

Mas como vocês o sabem, aqueles que se opõem ou que se oporão a essa hierarquia piramidal, qualquer que
ela seja, serão imediatamente afastados do sistema piramidal.

 Imaginem, em meio a um grupo religioso, em que um simples adepto quisesse tomar o lugar daquele que está
à frente disso, o sistema piramidal, ele próprio, o excluiria instantaneamente.

É exatamente o que aconteceria em todos os domínios possíveis das organizações sociais e, sobretudo, no
nível espiritual.

***

Então, o retorno da Luz, a Liberação da Terra e do Sol, assim como o fato de terem podido, para muitos de
vocês, retirar alguns Véus, vai permitir-lhes ver, cada vez mais claramente, o enrijecimento do sistema de

controle do humano, chamado de ‘sistema de controle mental do humano’, através, justamente, do que lhes é
visível nas organizações.

A desestruturação e o desaparecimento de todas as organizações são, portanto, uma preliminar à Liberdade e
à Autonomia.

Todavia, vocês não podem, de maneira alguma, se opor, frontal ou diretamente, a esse sistema.
É questão, simplesmente, através da iluminação da Luz cada vez mais potente, de ver as coisas como elas

são.
Se vocês tivessem a possibilidade, como nós a temos, de ver o que realiza essa organização piramidal

hierárquica, vocês estariam aterrorizados com o que se desenrola sobre os Planos sutis, etéreos. 
A partir do instante em que se manifesta uma ascendência de uma consciência sobre uma outra consciência,

tece-se uma relação.
Essa relação não é kármica, mas vai drenar, de algum modo, a consciência e a energia para o topo.

Aquele que está no alto da pirâmide (mesmo se vocês o chamam de uma estrela, em suas variedades
musicais), vai, literalmente, se alimentar da atenção e da consciência que lhe é projetada.

Que essa atenção e essa consciência sejam muitas vezes benéficas, ou muitas vezes negativas, não muda
estritamente nada.

Existem canais energéticos, invisíveis aos seus olhos, que vão drenar tanto a energia, como a consciência, do
grupo de indivíduos que aí estão submetidos, de uma maneira ou de outra.

Quer seja um ditador, quer seja um ser humano que se apresente como um guia espiritual ou como um
“mestre”, o resultado é exatamente o mesmo: a submissão do grupo que aí colocou sua atenção, sua

consciência e sua energia. 
E vocês não podem, de nenhuma maneira, romper esse círculo vicioso.

***

É nesse sentido que não pode existir (enquanto a Luz não estiver totalmente restabelecida) a possibilidade de
romper, no escalão humano, esse modelo de predação.

O fim da predação passa pela dissolução total desta Dimensão, permitindo-lhes, em um primeiro tempo, a
Autonomia e a Liberdade.

A partir do retorno da Luz não falsificada e, segundo as suas escolhas que lhes são próprias, cada um de
vocês poderá então, segundo a sua Vibração, dirigir-se para o sistema solar que lhes é mais adequado.
Nos Mundos Unificados (mesmo de carbono, portanto, de terceira Dimensão) existem, alguns, que nós

chamamos de Anciãos ou Patriarcas, que estão, unicamente, não no alto da pirâmide, mas, muito exatamente,
na base da pirâmide, que não existe: essa pirâmide se resolve em um círculo.

É por isso que nós falamos de Conclave e de Assembleia.
Em nenhum caso, a Consciência Unificada pode se acomodar em uma estrutura piramidal.

Assim como isso lhes foi explicado, há muitos anos, por um dos governadores da Intraterra, existem
Assembleias. 

Essas Assembleias são representadas por estruturas geodésicas que não têm nada a ver com as estruturas
piramidais.

Em meio a uma estrutura geodésica, a energia emitida por cada um dos participantes é captada, da mesma
maneira, com a mesma intensidade, por todos os participantes.



***

Existe, portanto, no nível da Inteligência da Luz, uma distribuição equitativa, sem nenhuma predação, sem
nenhuma competição, tanto da consciência como da energia.

 Eis por que existem numerosos símbolos, sobre esta Terra, que utilizaram o princípio da organização
piramidal, visando a submissão final da humanidade, pela via eletrônica.

Nós nos servimos desse suporte eletrônico para lhes entregar os elementos necessários para a sua Liberação,
para o fim da predação e da competição.

Portanto, vocês estão em um momento crucial em que a tomada de consciência e a visão etérea dessa
predação vão lhes aparecer. 

Sua consciência se tornará cada vez mais lúcida sobre esse princípio de predação exercido em todas as
camadas sociais. 

Essa tomada de consciência vai levá-los, é claro, a se reposicionarem ou não.
O simples fato de ver essas linhas etéreas de predação vai ser suficiente para extraí-los.

Isso não é uma luta, isso não é uma oposição e ainda menos uma confrontação, mas sim a colocação na Luz
do que é um sistema organizacional sobre a Terra.

Mesmo dentro da família, há uma autoridade nomeada parental.
Isso não pode existir, mesmo nos mundos Unificados carbonados, uma vez que, a partir do instante em que há

uma filiação, os laços de filiação são rompidos instantaneamente, a tal ponto que, se houver uma filiação
genital, os filhos nascidos da união de um polo masculino e de um polo feminino, se reencontram para serem

elevados por uma estrutura geodésica de 24 indivíduos e, de nenhuma maneira, pelos ascendentes.
Não pode existir a colocação em submissão do que quer que seja em todos os Mundos Livres.

***

A ruptura do sistema organizacional, em todos os escalões, é então uma preliminar indispensável para a
Liberdade e a Autonomia.

É muito exatamente o que vai começar a se desenrolar. 
O fim da predação e o fim da competição se acompanhando da Liberação pela Luz, e não pode ser de outro

modo. 
Eu os convido a refletir sobre o que eu lhes disse.

É claro, a primeira questão que vem e que eu já levantei, é:
Como imaginar este mundo, em que vocês estão, funcionar sem organização?

Ele não o poderia.
Mas qual é o interesse de continuar um mundo em que a organização, tal como ela é aparente e inaparente, se

traduz pela submissão, pela privação da Liberdade?
Essa submissão e essa privação da Liberdade, vocês têm os efeitos, cada vez mais evidentes, no que se

desenrola como cenário sobre este mundo desde, eu diria, algumas dezenas de anos.
Os meios técnicos oferecem, para aqueles que estão na cabeça dessas organizações, meios de controle, sem

precedentes, de seus feitos e gestos, de seus movimentos, de suas finanças e, finalmente, de sua alma.
Vocês não podem escapar a isso.

Nenhuma anarquia, no sentido humano, poderia torná-los Livres já que a anarquia não seria senão a luta contra
a organização.

E toda luta contra a organização se voltaria, infalivelmente, contra aqueles que a atacaram, na medida em que,
vocês o sabem, existe uma noção de equilíbrio.

E quanto mais há consciências submissas a um sistema hierárquico, menos vocês podem se opor, sobretudo
a título individual. 

Há um peso energético das egrégoras, de manutenção no confinamento. 
Essas ligações invisíveis, etéreas, nos são totalmente visíveis, e o serão, para vocês.

***

Naquilo a que vocês prestam atenção, vocês o alimentam.
Assim, olhando uma estrela na televisão ou olhando e levando seu penhor, sua garantia, ao que vocês

nomeiam um dirigente espiritual, vocês desviam sua própria energia no sentido de uma submissão, de uma
escravidão, e vocês se privam, vocês mesmos, da sua Liberdade.

De maneira alguma a Liberdade e a Luz podem autorizar o prosseguimento de tal processo.
Os mecanismos a caminho, e que se desenrolam sobre este planeta, irão se expressar, muito naturalmente,

pela derrocada de todo o sistema de predação organizacional.



 Isso é lógico.
Isso não resulta de uma luta, mas isso resulta, diretamente, do retorno da Luz. 

Assim, todos os sistemas piramidais e de escravidão verão o seu fim, em um prazo muito curto.
Isso está diretamente ligado à Luz vindo do Sol Central da Galáxia.

Vocês não têm então que lutar e ainda menos querer se subtrair do que se desenrola, porque o que se
desenrola colocará fim, de maneira natural, a esse sistema de organização social.
Não há outra maneira de arrebentar o último ferrolho da ilusão e vocês aí estão.

***

Eu não quero introduzir questionamentos.
Eu lhes peço, simplesmente, para ler atentamente o que eu lhes disse e para reler.

Eu retornarei, evidentemente, a fim de responder às questões, mas em um momento posterior.
A organização social é o último ferrolho da ilusão.

O fim da predação, o fim da competição, passa pelo desaparecimento desse último ferrolho.
Assim, quaisquer que sejam os acontecimentos geofísicos que foram anunciados (que seja por alguma das

Estrelas, por alguns Arcanjos), essa ação elementar se desenrolará, é claro, no nível dos sistemas
organizacionais.

Como foi dito pelo bem amado João: “não há diferença entre o Interior e o exterior”.
A ação dos elementos é a mesma, para todos e para todas, e ela é a mesma principalmente para tudo o que foi

criado pelo humano.
Tudo o que é falsificado deve desaparecer, sem nenhuma exceção.

Aí se encontram a Liberdade e a Autonomia.
Eu terminarei então com estas palavras.

Eu lhes peço para receberem todo o meu Amor, a minha saudação Fraternal e os comprometo a estarem na
Verdade.

Eu lhes agradeço e lhes digo até alguns dias.

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

1 – IRMÃO K (01.04.2011)
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, vivamos juntos alguns instantes de Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como eu havia dito, eu venho a vocês, esta noite, a fim de tentar instaurar um diálogo, referente ao que eu pude
dizer, desde alguns dias e também alguns meses, com relação à Autonomia, à Liberdade, à organização.

O que eu tenho para dizer será então, sobretudo, procedente dos seus questionamentos, levando por vezes,
talvez, a explicações mais importantes.

Nossa partilha (e além da nossa Comunhão e da nossa Paz) irá permitir-lhes, também, independentemente do
que nós iremos dizer, Vibrar além do que lhes é habitual, devido, não somente à sua Presença e à minha

Presença, mas também à Consciência Micaélica, mais próxima da Terra e mais próxima de vocês, dando-lhes
a perceber o que SNOW denominou a ação dos Elementos, em vocês.

Isso irá se desenrolar ao mesmo tempo que as nossas comunicações, explicando um ritmo mais moderado da
minha parte.

Eu os escuto.

***

Pergunta: você indicou que, em um sistema piramidal, a base nutre o topo. Mas durante os Alinhamentos,
as pessoas se agrupam igualmente em função de um objetivo comum.

Qual é o objetivo?
Ele depende de uma consciência encarnada?
Absolutamente não, aí está toda a diferença.

Se os Alinhamentos fossem destinados a nutrir o que quer que seja, vocês iriam experimentar efeitos
catastróficos.

Os Alinhamentos permitem a vocês acolher e receber a Luz Vibral.

IRMÃO K (acompanhado de MIGUEL) - 24 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120824_-_FRERE_K.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-BWrdIBD-1cA/UDtGskVhe2I/AAAAAAAAEQU/T-lAXm7lqMM/s1600/000IrmoK24.08.2012.jpg


Os Alinhamentos permitem a vocês acolher e receber a Luz Vibral.
Até um determinado momento, ancorar e semear esta Luz e, agora, Liberar.

Onde está a pirâmide?
O que é nomeado uma egrégora, visa nutrir uma consciência específica.

É esse o caso com o que vocês realizam?
No Alinhamento, desde a ação de Liberação e de Libertador, vocês se colocam em estado de Transparência e

vocês absolutamente nada alimentam.
Vocês apenas fazem permanecer Transparente.

Como poderia ali ter uma derivação do que quer que seja para qualquer consciência que seja, mesmo se, é
claro, sempre houver consciências tendo compreendido o que se desenrola, que gostariam de utilizar esse

reservatório de Luz Vibral, mas ele não poderão fazer isso.
É preciso bem diferenciar a ação da Luz Vibral e a ação da consciência ordinária.

Em um caso, há Inteligência.
No outro caso, há ego.

Não pode existir qualquer alteração, de qualquer energia vital, e ainda menos da Luz Vibral, pelo princípio do
Alinhamento.

***

Pergunta: nas Dimensões Unificadas, como funcionariam as organizações que corresponderiam ao que
denominamos nossas cidades?

Quais cidades?
Quem imagina pensar, acreditar, que existe o que vocês chamam de cidades, nas Dimensões Unificadas?

Vocês pensam que existem necessidades, ditas fisiológicas, nos Mundos Unificados?
Vocês apenas fazem, dessa maneira, projetar o seu quadro de referência e o seu mundo habitual nos Mundos

ditos Unificados.
Eu sequer falo dos Mundos multidimensionais.

Não esperem encontrar tubulações que conduzem água, eletricidade.
Não esperem encontrar o que vocês conhecem sobre este mundo: isso é apenas uma projeção.

Querer imaginar um contexto de vida idêntico àquele oriundo da predação e da competição em meio aos
Mundos multidimensionais, releva apenas de uma projeção.

 A Inteligência da Luz é a base de tudo.
As nossas embarcações interdimensionais, mesmo apresentando, em certos casos, um componente

denominado material, ou mesmo metálico, são apenas o resultado da montagem da Luz e, portanto, de uma
intenção ligada à Luz e nada mais.

Apenas em meio aos Mundos de carbono dissociados é que vocês têm obrigação de se alimentar, de se
fecundar, e de morrer.

**

Pergunta: o que é, então, a 3ª Dimensão Unificada?

É uma Dimensão em estrutura de carbono, como a de vocês, onde vocês ainda estão, mas onde não existe o
que se refere à falsificação.

O princípio de construção, do que quer que seja, passa unicamente pela Inteligência da Luz e por uma espécie
de focalização da Consciência em uma Atenção e em uma Intenção específicas.

A criação ali é instantânea.
É o mesmo, aliás, nos Planos chamados de “astral”.

Vocês tiveram testemunhos de alguma alimentação, do outro lado de véu?
A única alimentação, a única construção, decorre diretamente da ação da Luz e, portanto, do Pensamento.

***

Pergunta: será que existem habitações ou a necessidade de residir em algum lugar?

Aquele que é Livre não está apegado a qualquer residência.



Há, em meio aos Mundos de carbono Unificados, arranjos específicos da Luz, levando a uma organização
específica da matéria, cujos componentes não são os mesmos que os de vocês e onde, até mesmo, a matéria
é Transparente, onde as pessoas podem se estabelecer em estruturas, ditas de repouso, mas absolutamente

nada comparável ao que é conhecido nos mundos de carbono dissociados.
Imaginar que é preciso dormir, comer, ou qualquer outra ação que vocês conhecem aqui, releva da fantasia e

da ilusão.
Nas Dimensões Unificadas e isso, desde a 5ª Dimensão, correspondendo ao Corpo de Luz, Corpo Etéreo

renovado, vocês acham realmente que existem órgãos tais como vocês os conhecem?
Onde isso foi imaginado?

E por quem isso foi imaginado?
A Liberdade não se acompanha de qualquer necessidade fisiológica e de qualquer necessidade, no sentido

fisiológico.
Somente o seu cérebro de hoje, e a sua consciência em meio à personalidade, tentam fazê-los acreditar, por

projeção (como eu havia dito e já disse) do seu próprio quadro de referência.
Um Ser de Luz não se alimenta.

Ele É Luz.
Não há qualquer necessidade disso.

***

Pergunta: a Liberdade, será então não ter que se alimentar e não ter qualquer apego?

Somente nesse nível se situa a Liberdade, mas se você não estiver preparado para fazer a experiência, ou se
você não desejá-lo, então lhe será feito segundo a sua Vibração.

Mas vocês não podem ser Livres e estar confinados por qualquer necessidade que seja, e por qualquer
obrigação que seja.

Não esperem preencher formulários, pagar impostos ou ter que prestar contas a alguém.
Não existe qualquer hierarquia em meio aos Mundos da Luz.

No máximo existiria uma forma de sinarquia.
A hierarquia remete vocês à organização piramidal, à precedência de uma consciência sobre outra consciência

e, portanto, a uma submissão da consciência que obedece a esta precedência.
Isso não pode ser concebível nos Mundos Unificados da Luz.

Do mesmo modo que foi desenvolvido (me parece, pelos Arcanjos e por alguns Anciãos) que não pode existir
uma localização formal, em meio a uma forma, é extremamente difícil para vocês conceber, perceber ou

imaginar o que pode ser uma consciência que não pertence a um corpo ou a uma forma.
Mas, no entanto, é o que acontece.

O seu cérebro, assim como a consciência (no sentido pessoal ou no sentido do Si) não pode, de forma
alguma, dar-se conta desta Liberdade.

É apenas no que foi denominado o Samadhi e suas diferentes formas, assim como na Morada da Paz
Suprema, que se pode sentir o gosto, de algum modo, desta Liberdade.

Esta Liberdade tem por nome Amor.
Mas este Amor não pode ser, de nenhuma maneira, sobreposto, identificável e assimilável ao amor tal como

vocês pensam dele ou como vocês o vivem sobre a Terra.
Não estando mais limitado a uma forma, nem a uma identidade, estando conectado a todas as formas de vida,

como vocês podem imaginar ter um domicílio, ter uma família ou o que quer que seja pertencente ao que
existe exclusivamente nos mundos onde a predação é galopante?

***

Pergunta: entretanto, RAMATAN abordou a existência de organizações na Intraterra.

Ele falava de algumas cerimônias e, em particular, de refeições ritualísticas, da organização geodésica, como
eu assinalei na minha intervenção anterior.

Mas nenhum Ser, nenhuma Consciência, pode estar confinado.
O local dos intraterrestres era extremamente específico, enquanto Guardiões do Núcleo Cristalino da Terra,

enquanto estando, ou na 3D Unificada, ou na 5ª Dimensão.
Havia, não uma organização, mas uma série de elementos que mantinham uma estrutura física que eu

qualificaria de mínima, mas nenhum dos Seres da Intraterra é prisioneiro de uma forma.

***



Pergunta: o que você denomina “desconstrução das organizações”?

Tudo o que é social é referido.
O confinamento da consciência humana é tal que lhes é impensável viver sem o que é conhecido para vocês,

sem alguma forma de segurança.
O que faria a segurança quando vocês são Autônomos e Livres?

A necessidade de segurança apenas traduz a existência de medos, em vocês.
CRISTO disse: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.

Vejam onde se está, hoje: a humanidade, em suas previsões, em seus planos, na necessidade de se proteger
porque, se vocês não tiverem dinheiro, vocês não comem.

Porque o sistema piramidal é responsável por isso.
O que vocês conhecem e o que as suas histórias querem bem lhes dizer, sobre a vida dos homens pré-

históricos, não concerne ao que vocês são, hoje.
Existem e existiam inúmeras consciências humanas, presentes sobre a Terra, ao mesmo tempo.

A predação, a satisfação das necessidades, quaisquer que sejam, apenas pertencem ao Mundo dissociado
porque esses Mundos dissociados estão justamente construídos na privação e na falta.

Do mesmo modo que a busca dita espiritual, ou o reconhecimento de si, o desenvolvimento pessoal, visa
apenas preencher uma falta, em vocês, que jamais pode ser preenchida porque o próprio princípio de saída

deste Mundo não é, justamente, ser Livre.
A falsificação da Luz resulta no que vocês são, mas não pensem que a Criação possa se desenrolar assim, em

outros lugares.
Quem de vocês pode pretender conhecer o que era antes de nascer ou o que será despois da sua morte?

Enquanto vocês não tiverem acesso à Liberdade do Corpo de Estado de Ser, propiciando-lhes viver estados
multidimensionais, vocês não têm acesso à Infinita Presença e ao seu Amor Absoluto.

 Ou, enquanto vocês não forem Absoluto, vocês não podem pretender, de forma alguma, com as projeções e o
cérebro, poder conhecer o que quer que seja.

Tudo apenas permanecerá para sempre suposição, projeção, mas sem corresponder, de nenhum modo, à
realidade dos estados multidimensionais.

***

Pergunta: por que os intraterrestre não foram atingidos pela falsificação?

Os povos intraterrestres, neste planeta, como em qualquer planeta, qualquer que seja a Dimensão, não
conhecem as leis da gravidade.

As taxas de compressão, no sentido gravitacional, são supostas de ser cada vez mais intensas: esse é caso se
aproximando do Núcleo, mas a ressonância desse mesmo Núcleo, em meio a cavidades gigantescas, pelo

retorno da energia e da Consciência, faz com que não exista qualquer força gravitacional.
A maioria das Portas das Estrelas, como isso foi explicado, desde muito tempo, está situada ao nível da

Intraterra.
Aí também, imaginar e crer que vocês têm a mesma vida, na Intraterra como sobre a Terra, releva da fantasia a

mais pura.

***

Pergunta: você indicou que o simples fato de ver as “linhas de predação” é suficiente para se extrair. Isso
significa que a visão Etérea vai se desenvolver?

Cada vez mais.
A captação Etérea (perceptível, na pele e sobre a consciência) das Partículas Adamantinas, irá favorecer isso.

A difusão do Supramental, ao nível celular, virá completar a transformação do carbono em silício.
As linhas de predação irão lhes mostrar, simplesmente, como alguns seres chegam a se conectar à sua

egrégora pessoal e a derivar a energia da Consciência para eles.
Vocês têm outros meios de se dar conta: isso foi desenvolvido pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, desde

várias semanas, com relação ao Som existente no nível do Canal Mariano.
Um ser que está instalado na predação, mesmo se ele não tiver consciência, ao se aproximar, vai dar-lhe a
viver o desaparecimento instantâneo da Onda da Vida assim como do Som percebido no ouvido esquerdo.

Ser-lhe-á dado a ver, pela Visão Etérea e pela Visão Interior, essas linhas de força.



***

Pergunta: pensar em armazenar água e alimento, nos tempos que estão chegando, releva de um medo
arquetípico ou poderia permitir facilitar a Passagem?

Nenhum alimento, nenhuma sobrevivência, pode facilitar a Passagem.
Somente a Consciência pode isso.

Nada há a preparar a mais senão si mesmo, antes de tudo.
O resto apenas apresenta, doravante, uma importância extremamente relativa.

Podem existir, contudo, algumas circunstâncias, em que vocês irão perceber um impulso para preparar outra
coisa que o seu Ser Interior.

Nesse caso, sigam-no.
Lembrem-se: a Luz nutre vocês.

O que chega é Luz.
O Arcanjo ANAEL tem falado, desde vários anos, sobre a modificação fisiológica do seu alimento e do seu

corpo.
Alguns de vocês, sem qualquer esforço, poderiam dispensar inteiramente o alimento, sem problema algum.

***

Pergunta: se esta organização terminar a curto prazo, isso significa que haverá um período em que as
coisas serão vividas sem organização, antes da grelha do planeta?

Tudo depende da sua Consciência.
Alguns Irmãos e Irmãs, sob a ação da Luz, irão desaparecer pura e simplesmente desta Dimensão.

Não se trata de uma morte, mas, sim, de uma Ascensão.
Outros irão se debater nesta densidade, no seu lado visível ou invisível.

O momento coletivo não se acompanha, de qualquer maneira, do mesmo movimento coletivo.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os impulsos que poderíamos ser levados a seguir?

O impulso, como o contato com uma outra Consciência, pode apenas vir da resposta do Coração ou, para
aqueles a quem isso estiver presente, da resposta da Onda da Vida.

A Inteligência da Luz, pelo Fogo do Coração ou pelo Canal Mariano ou pela Onda da Vida, traz respostas a
vocês.

Enquanto a sua resposta for aguardada em meio ao mental e à razão, isso não é, de nenhum modo, um
impulso da alma e do Espírito.

 Este impulso se manifesta, claramente, para aqueles que o vivem ao nível da Onda da Vida.
Não há, portanto, que refletir ou que se colocar questão sobre o que quer que seja, porque a Luz, em sua

Inteligência, provê efetivamente a todos.
Só aquele que não vive, por enquanto, a Onda da Vida, serve-se do seu intelecto.

***

Pergunta: você diz que outros irão se debater em um plano ou outro. O que você evoca?
As condições da Ascensão não são, evidentemente, as mesmas.

As condições da Ascensão estão inscritas em um tempo específico e em um desenrolar desse tempo
específico que é, certamente, coletivo.

Vocês acreditam que aquele que aceitou Abandonar o Si, tendo vivenciado o Si, tendo vivenciado o Despertar,
e aquele cujo único interesse é acumular o dinheiro, irão viver a mesma Ascensão?

Ser-lhes-á feito muito exatamente segundo a sua Fé, segundo a sua Vibração, e absolutamente não segundo
seus desejos ou suas crenças.

O seu estado de consciência é um estado Vibratório.  



A sobreposição do seu estado Vibratório, a um dado momento, com a Luz Vibral, restituída na totalidade, irá se
desenrolar com mais ou menos facilidade.

Da sua capacidade para Abandonar o Si, ou seja, para deixar esta lagarta desaparecer, resulta a sua
capacidade para viver, muito rápido, a borboleta, ou não.

O medo, a necessidade de prever, de antecipar, a necessidade de elaborar hipóteses sobre um modo futuro
de vida, faz apenas frear a Ascensão.

Nós sempre informamos a vocês que a Liberação diz respeito ao conjunto da Terra, mas nós sempre
assinalamos que as modalidades desta Liberação são estritamente individuais, mesmo em meio ao momento

coletivo.
Do mesmo modo que um ser humano morre abandonando este corpo e, ainda uma vez, não é uma morte que

ocorre.
Mas em uma morte de uma vida passada, ou antes do período de Liberação da Terra, cada ser humano foi

confrontado com as suas próprias criações, no astral.
É o mesmo para o seu futuro da Consciência Vibratória.

Só o Amor é a chave.
Durante este período que os separa do dia 22 de setembro, anunciado por MIGUEL e MARIA, vocês irão

constatar o que eu disse a vocês, com relação às linhas de predação, com relação à sua capacidade, cada vez
mais fácil, para viver as ondas do Amor como jamais vocês experimentaram em meio a este corpo.

A onda do Amor está em adequação com a Onda Galáctica e com o Alinhamento Galáctico.
Isso estritamente nada tem a ver com uma percepção de outra coisa senão viver este Amor que é, eu lembro a

vocês, a Natureza de todos.
No desafio deste Amor, o que pode mais existir?

É neste Amor, nesta Onda Galáctica, nesta Irradiação e suas qualidades, que se vive a Liberdade.
Todo resto irá desaparecer.

Do mesmo modo que, no passado, quando nós deixávamos um corpo, o que era levado deste corpo, destas
ligações, destes apegos, destes bens ou do que quer que seja mais no nível das crenças mesmo espirituais?

Estritamente nada.
Só o mental quer acreditar que alguma coisa subsista.
Estritamente nada subsiste, exceto o que vocês São.

***

Pergunta: é impossível ser Livre se não tivermos o Amor?

O Amor É a Liberdade.
Nenhum conhecimento do que quer que seja pode Liberá-los.

Só o Amor Libera vocês, só o Amor é Liberdade.
E eu não falo, é claro, do amor tal como vocês poderiam supor ou mesmo vivê-lo.

O Amor é Vibração, o Amor é Unidade.
O Amor é Absoluto.

Todo o resto são apenas projeções, justamente, das faltas de Amor.
A palavra Amor é certamente a que foi a mais aviltada, a mais utilizada, sobre este mundo.
Só aquele que se instala na Última ou Infinita Presença, só aquele que é Absoluto, É Amor.

Qualquer personalidade, mesmo a mais aprimorada, mesmo a mais, se pudermos dizê-lo, evoluída, faz-se
apenas uma representação do Amor.

Enquanto não houver o Fogo do Coração, enquanto não houver a Onda da Vida, enquanto não houver a
Incorporação pelo Manto Azul da Graça, vocês não podem pretender conhecer e viver o Amor.

Porque este Amor, sem a Presença desses elementos, apenas irá representar, sempre e em última análise, a
expressão das suas faltas.

***

Pergunta: a obrigação de destruição do sistema de organização piramidal, antes da Liberação da Terra...

Isso não é propriamente falando uma obrigação, é o resultado da Luz e do Amor.

***



Pergunta: ...isso é para viver a fim de permitir uma tomada de consciência em maior número?

Esse é exatamente o caso.
Muitos Irmãos e Irmãs estão subjugados pela mídia, pelas distrações deste mundo.

Se isso desaparece, o que resta?
A Verdade e o Amor.

A desagregação das linhas de predação que vocês verão (ao nível dos seres como ao nível das organizações)
está diretamente ligada à Luz.

Porque a linha de predação é um confinamento e uma compartimentagem da Luz, oriundos da falsificação.
O fim da falsificação firma, de maneira muito natural, o fim de todo sistema organizacional.

Eu estou perfeitamente consciente de que vários ensinamentos ditos espirituais buscaram justamente fazê-los
acreditar que existia uma hierarquia ou uma organização espiritual.

Como isso poderia ser possível?
O sentido do fato de pertencer a um grupo humano (familiar, social, profissional, afetivo) decorre diretamente

da privação de Luz e de estritamente nada mais.
Como imaginar ou supor que a Luz, no seu retorno, vai manter as coisas nesse estado?

***

Pergunta: quando tudo estiver desconstruído, nós iremos redescobrir a Liberdade e a Autonomia em todos
os atos cotidianos?

Quais atos cotidianos?
Não existirão mais.

Seria tempo de vocês se darem conta de que existe uma diferença essencial, fundamental, onde nada pode se
conectar entre o que vocês vivem em Samadhi, em Alinhamento ou em Shantinilaya e o que vocês chamam

de seu cotidiano.
A distância vai se tornar cada vez maior e cabe a vocês escolherem estar no cotidiano ou no Absoluto, no

cotidiano ou na Felicidade da Morada da Paz Suprema de Sat Chit Ananda.
Foi dito pelos Anciãos, por outros, que esta distância iria se tornar cada vez mais flagrante.

Para que vocês acreditam que servem os seus Alinhamentos, os seus exercícios, tudo o que vocês percebem
neste corpo?

Cabe a vocês fazer viver isso.
Acreditar que vocês podem ser o Amor e prosseguir em meio a uma falsificação, é realmente um erro,

lastimável.
Somente a personalidade considera que ela vai sobreviver a ela mesma, somente os ensinamentos espirituais

lhes falam de um mundo melhor onde tudo é apenas amor.
Mas qual amor (prisioneiro de uma forma, prisioneiro de uma consciência) é a Liberdade?

Nenhum.
É o que vocês irão descobrir e viver com a Onda da Vida, com a Onda Galáctica e com as manifestações em

seus Céus.
É tempo de sair do sonho.

Mas se o sonho lhes dá prazer, então vocês irão prossegui-lo.
Vocês são Livres nas suas escolhas e na expressão dessas escolhas.

Mas isso não pode ser a Liberdade e o Amor, e a ausência de Liberdade em meio a uma forma limitada.

***

Pergunta: sem o fato de pertencer a grupos, quais são as relações entre os seres?

No que você exprime, você demonstra, por si mesmo, que você não sabe o que é a Comunhão, ainda menos a
Fusão e ainda menos a Dissolução.

O processo da Comunhão, da Fusão ou da Dissolução, assim como o que foi chamado de Deslocalização da
consciência (e que existe desde agora mais de um ano), é destinado a fazê-los viver o que vocês nomeiam,

aqui, “relação”.
Mas isso não existe mais.

O deslocamento é instantâneo, a mudança Dimensional e de forma é instantânea, o Encontro, pela Comunhão
e pela Fusão, é instantâneo, com qualquer Consciência que seja.

Isso não pode ser nem compreendido, nem assimilado, nem digerido pelo cérebro.



É preciso vivê-lo.
Enquanto isso não for vivido, efetivamente, de maneira alguma isso pode ser compreendido ou analisado.

Aquele que vivenciou, nem que seja uma vez, um episódio de Comunhão e de Fusão, não pode nunca mais
duvidar de que a Verdade está aí e a Verdade Absoluta.

 As Presenças ao lado de vocês, quaisquer que sejam, são destinadas, de algum modo, a aclimatá-los à não
separatividade, ao não confinamento.

Eu repito a você: quando você morre e deixa este corpo, você leva a sua casa, você leva os seus filhos, você
leva o que quer que seja que constituía a sua vida sobre este mundo?

Somente a personalidade e o ego, em meio à consciência da personalidade, podem projetar os seus próprios
medos.

Aquele que vivenciou a Comunhão, a Fusão, com qualquer Duplo que seja (o seu, como CRISTO / MIGUEL,
ou como um Duplo Monadário, ou como um Encontro no corpo de Estado de Ser, com um Irmão ou uma Irmã),

sabe o que quer dizer a Comunhão.
Aquele que vivenciou a Comunhão nunca mais pode falar de relação.

***

Pergunta: o que significa “aqueles que creem nesta ilusão continuarão a viver esta ilusão”?

Isso quer dizer que ao que vocês estiverem apegados, vocês se apegam.
Se vocês não forem capazes de se Liberar dos seus próprios apegos, se vocês acreditarem nos seus apegos,

vocês serão, evidentemente, confrontados, no momento da Liberação, com os seus próprios apegos.
Se o estado Vibratório da sua consciência tiver necessidade, para se expressar, da noção de uma casa, de

uma família, diretamente, depois da passagem pelo desaparecimento deste corpo, a sua alma irá se encarnar
em um mundo chamado de 3ª Dimensão Unificada para que haja um período de nova aclimatização à

Liberdade.
Tão bizarro quanto isso possa lhes parecer, o ser humano confinado tem extremo medo da Liberdade, mesmo

se ele a reivindica e, sobretudo, se ele a reivindica.
Não há nada de pior do que aquele que se crê livre, neste mundo.

Isso quer dizer que ele não tem consciência do seu próprio confinamento.
Do mesmo modo (e eu o repito, como eu disse durante a minha vida e como eu disse na última vez e desde
várias intervenções), não é de qualquer maneira um sinal de boa saúde sentir-se normal em uma sociedade

doente.
Aquele que pretende encontrar a liberdade no confinamento, não tem qualquer experiência nem qualquer

vivência da Liberdade.
Eu sequer falo das leis organizacionais humanas, eu falo, simplesmente, apenas das próprias necessidades

ligadas a este corpo, ao que vocês chamam de relações.
Se vocês forem Livres, vocês irão viver do Amor e unicamente do Amor.
Vocês hão de convir, isso é estritamente impossível, sobre este mundo.

Exceto para alguns Seres que testemunharam, por sua imersão em meio ao Maha Samadhi, ou ainda
em Shantinilaya, que eles escapavam às regras de funcionamento deste mundo.
E o mundo não desaparecia, no entanto, já que este corpo era mantido em vida.

Todos os conceitos de Liberdade, que vocês consideram ou acreditam, são apenas crenças e projeções, por
falta de conhecimento do que é a Liberdade.

Vocês são Livres para permanecer sobre este mundo, depois da morte?
Vocês são Livres para se encarnarem?

Vocês conhecem as respostas?
Não.

A Liberdade, como o Amor, através dos véus da encarnação, permanecem apenas ideais e experiências
extremamente limitadas.

Se a Onda Galáctica atingisse, hoje, o conjunto da Terra, todas as consciências da Terra seriam pulverizadas
pelo Amor e pela Liberdade.

Porque ninguém, mesmo entre os Ancoradores de Luz, poderia suportar a carga de Luz.
Somente aquele que foi preparado pela Onda da Vida, e que a Onda da Vida subiu até acima da cabeça, ao

nível da Merkabah Interdimensional, somente aquele que foi chamado pelo seu primeiro nome por MARIA, por
Uma das Estrelas e cuja percepção do Canal Mariano é intensa, sabe, mesmo se isso for apenas por episódios

(porque ele o vive), o que é o Amor.
Isso pode parecer difícil para a personalidade e isso o é.

E se vocês reagirem violentamente a isso, isso mostra simplesmente aí onde vocês estão.
Isso não é nem para apontar o dedo para vocês, nem para acusar, nem para julgar, mas para engajá-los a ir

além de tudo o que é conhecido.



Enquanto vocês não tiverem passado para a Outra Margem do conhecido, vocês não podem pretender,
explicar, e viver o Amor, a Liberdade e a Autonomia.

***

Pergunta: muitos seres humanos são confrontados com medos relacionados ao fato de morrer.

Quem morre?
Quem lhes falou de morte?

Quem fala de morte, a não ser a personalidade?
Como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): “é o mundo que desaparece, não são vocês”.

O medo faz parte do que foi explicado pelo Bem Amado João, sobre o Choque da Humanidade (ndr: SRI
AUROBINDO, que foi SÃO JOÃO).

É preferível, e de longe, expressar este medo agora do que depois.
Assim como existiu, desde muito tempo, livros que lhes falavam da morte (que isso seja nos ensinamentos do

Budismo, nos Egípcios, nos povos primitivos que davam elementos de acompanhamento daquele que
transitava pela morte, a fim de ser liberado), do mesmo modo, os ensinamentos e as Vibrações que vocês

receberam e vivenciaram, são apenas, em última análise, uma preparação, não para a morte, mas para o seu
Renascimento ou Ressurreição.

Quem fala da morte senão a personalidade?

***

Pergunta: quando tivermos Ascensionado, teremos a lembrança do que atravessamos aqui?

Será que aquele que é Amor e Absoluto se preocupa com o que ele passou?
Será que os Êxtases de MA ANANDA MOYI, de HILDEGARDA (ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), de Outras

Estrelas, foram acompanhados do que quer que seja como lembrança, como memória?
A lembrança, a memória e a experiência da encarnação não têm o que fazer do Amor.

Do mesmo modo, o Amor e a Liberdade, que vocês São, não conhece qualquer personalidade.

***

Pergunta: podemos dizer que a lagarta seria a personalidade e a borboleta, o Amor?

Não somente pode dizê-lo, mas essa é a estrita Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, que o Amor seja a sua Morada e que a Paz seja o que vocês São.
Eu sou IRMÃO K, acompanhado de MIGUEL.

Eu Amo vocês e eu lhes digo até breve, na Graça do Amor.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article2854.html

24 de agosto de 2012
(Publicado em 26 de agosto de 2012)

http://autresdimensions.info/article2854.html


***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

“Abandonar as estratégias, sair das estratégias, é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência,
à ação da Graça, e deixar fluir a Vida sem querer ali interferir.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120829_-_FRERE_...

~ ESTRATÉGIA ou ABANDONO ~

Meu nome é IRMÃO K.
Eu saúdo, em vocês, a sua Graça e a sua Presença.

Eu venho entre vocês para expressar os elementos que, eu espero, serão simples e evidentes.
Nós iremos falar de dois conceitos que eu nomeei: estratégia e Abandono.

Tudo isso para colocar novamente em um contexto específico, que eu nomearia: o que está em jogo na Terra,
nesse momento.

***

As estratégias fazem parte de um processo natural de adaptação.
Esse processo natural de adaptação existe em todos os setores da vida humana encarnada.

Ele corresponde ao que eu nomeei, em parte: organização.
Mas, aí, eu não irei me dirigir ao princípio de organização social, mas, muito mais, às estratégias estabelecidas

no interior da consciência do ser humano.
Permitindo-lhe adaptar-se, além mesmo da organização, ao que está suscetível de viver, ao que está

suscetível de esperar, na vida, e em todos os setores da vida encarnada.
Essas estratégias serão sempre referenciadas em relação a uma série de elementos que estão presentes na

consciência.
Quer esses elementos façam parte da experiência passada, quer eles façam parte de uma razão (ou seja, de

uma suposição de uma série de variáveis), quer essas estratégias estejam ligadas a uma meta ou a um
objetivo, tudo isso decorre, é claro, de consequências da sua vivência e, também, de consequências do que a

vida representa, e manifesta, sobre esta Terra, no momento atual.
Cada vida, cada consciência, em meio à personalidade, não poderia imaginar ou vislumbrar, no interior de si

mesma, não elaborar estratégia a fim de responder aos projetos de vida, às convenções, aos objetivos (e isso,
em qualquer setor que seja).

***

O princípio do Abandono do Si é tudo exceto uma estratégia.
Isso poderia corresponder ao que pôde pronunciar CRISTO: “Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha”.

Abandonar as estratégias, sair das estratégias, é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência, à ação da
Graça, e deixar fluir a Vida sem querer ali interferir.

Naturalmente, a personalidade sempre vai considerar isso como uma demissão, como uma falta de inteligência,
uma falta de previsão.

IRMÃO K - 29 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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A personalidade sempre terá todas as razões para continuar a elaborar estratégias, mesmo porque as leis
sociais e do ambiente (no sentido mais amplo), através, justamente, das organizações, obriga-os, em alguma

parte, enquanto a personalidade dominar, a elaborar essas famosas estratégias.
Isso se aplica, também, com relação a datas, com relação às organizações do seu calendário, mas, também,

ao conjunto das crenças, sejam elas quais forem.

***

A estratégia é, portanto, uma adaptação.
Esta adaptação apenas acontece em meio a um determinado ambiente, conhecido e percebido.

De que valem essas estratégias quando um processo, que eu chamaria de ruptura da continuidade, ou do
equilíbrio, tal como era considerado em meio a um dado sistema, jamais poderá ser manifestado, por que o

sistema que se instala é tudo exceto um sistema?
As estratégias, mesmo visando liberar algo em meio à pessoa, apenas são procedentes, em última análise, de
uma sequência lógica de ações e de reações, visíveis ou não, mas que subtende cada ação e que permite, até

mesmo, a sua manifestação ou a sua concretização.
No nível da estratégia, existe, de maneira formal, uma ligação ao que nós chamamos, na encarnação, de tempo

e do seu desenrolar linear.
Existem, portanto, estratégias que são adaptadas aos diferentes contextos (interiores como exteriores), tais
como podem ser percebidos, levando, de algum modo, a facilitar a vida da pessoa, seja qual for o setor, ou

sejam quais forem as funções.

***

A estratégia é, de certa forma, o oposto, diametralmente, do Abandono.
Pois a estratégia sempre faz referência (e vocês compreenderam isso) ao que é conhecido, ao que se sabe:

fazer referência a um passado, à experiência de cada um, antecipar um futuro (tal como pode ser suposto,
imaginado, sonhado, ou temido).

O Abandono foi mais amplamente, não explicado, mas, em todo caso, demonstrado a vocês em seus
mecanismos, devendo conduzir ao que é nomeado o Absoluto.

O fato de ser conduzido não é uma passagem, como vocês sabem, mas, sim, uma ruptura, total, dos sistemas
organizacionais, em si, e também, é claro, a ruptura de todas as estratégias.

Vocês não podem, na realidade, estar submissos às suas próprias estratégias, ou às estratégias do mundo, e
sair disso.

Sair dessas estratégias não é denotar as estratégias (que isso seja a de vocês, ou aquelas de qualquer
sistema organizacional), mas, sim, vê-las para o que elas são.

O Absoluto não conhece o tempo linear, mesmo ali submetido, através deste corpo.
O Absoluto não pode elaborar qualquer estratégia.

Ele pode, obviamente, tentar antecipar alguma coisa, mas esta antecipação põe fim, de maneira temporária, ao
Absoluto, e reinstala a consciência no Si ou na personalidade.

***

Nós iremos então recolocar essas estratégias, e este Abandono, no contexto do que está em jogo na Terra,
atualmente.

Durante a minha última encarnação, eu expliquei longamente que era impossível se sentir em harmonia, em um
mundo profundamente desarmonioso.

Mesmo se nós, os Anciãos, assim como as Estrelas, tivéssemos conseguido, de algum modo, Liberar-nos de
todas as estratégias e de todas as organizações, para alguns de nós.

O que está em jogo na Terra não é um processo individual, mas um processo coletivo.
Vocês não estão sem ignorar que todos os dados da história, que foram passados pela sua educação, com

documentação, foram profundamente alterados.
Quem, hoje, ainda pode acreditar que a criação do mundo pôde ocorrer, em alguma parte, há quatro ou cinco

mil anos?
Quem, hoje, pode acreditar que a vida se limita a uma forma humana ou a uma forma animal?

Existem muitas provas, cuidadosamente escondidas, cuidadosamente dissimuladas, dos processos de
transformação radical que ocorreram em diferentes ocasiões sobre esta Terra.

Tudo é feito, em meio a esta sociedade, dita de consumo, para que jamais vocês tenham que se colocar a
questão e a interrogação da sua origem e do seu futuro, independentemente das estratégias elaboradas entre

o nascimento e a morte.



O resto, exceto a experiência pessoal, é-lhes totalmente ocultado, e lhes é estritamente desconhecido.
Naturalmente, algumas estratégias espirituais (denominadas iniciações) vão permitir-lhes ver, compreender, e

viver, que vocês vivenciaram, eventualmente, outras vidas.
Mas essas estratégias correspondem apenas à lei de ação e reação.

Elas lhes dão o sentido de uma história, a trama de uma história, o desenrolar da sua história atual, mas não
lhes dá, de nenhum modo, acesso, de forma alguma, ao que está além do que vocês podem perceber, do que

vocês podem sentir, e do que vocês podem experimentar.

***

Dessa maneira, então, considerar que vocês são o resultado de um passado (desta vida como de outras
vidas), considerar que vocês percorrem um caminho (que vai levá-los de um ponto a outro), faz parte das

estratégias.
Aquelas, ao mesmo tempo, do que foi nomeado o ‘sistema de controle do mental humano’ (através da
organização Arcôntica), até o que eu nomearia os ensinamentos espirituais, visando saciar a sede de

conhecimento, mas que jamais poderá Liberá-los: há uma impressão de Liberação, há uma impressão de
progressão (que corresponde aos objetivos estratégicos de evolução de uma alma) para mais, para melhor,

para mais Luz.
Tudo isso sendo justificado pelo karma, e por uma noção de declínio, em alguma parte, na história da

humanidade, na história da alma.
Obviamente, vocês não têm qualquer meio de verificar, pela experiência e pela vivência, esse tipo de afirmação

e de asserção.
Vocês apenas podem aceitar submeter-se, de algum modo, a algo que os seduz e que os agrada, ou não, e
que vai permitir-lhes justificar, de maneira ininterrupta e sem fim, a sua presença sobre esta Terra, em meio a

este limite chamado de nascimento e morte (mesmo se vocês tiverem acesso a outros nascimentos e a outras
mortes, por mecanismos memoriais).

***

Desde muito tempo, muitos místicos, e desde menos tempo, nós, os Anciãos, e as Estrelas e os Arcanjos,
temos explicado e feito viver (se tal era o seu destino) uma série de Vibrações, uma série de transformações

da Consciência.
O que está em jogo na Terra, hoje, nada mais tem a ver com o que é concebível, imaginável, ou apreensível.

Este mundo vivenciou várias conflagrações, vários fins e vários recomeços.
Todas essas provas estão inscritas na terra desta Terra, tanto em locais privilegiados, como no nível de

algumas regras astrofísicas e regras geofísicas.
Existe então, efetivamente, um mecanismo profundo ocorrendo em cada vida encarnada e dividida (ou

separada), que é um processo que vem, de algum modo, apagar o disco rígido, para permitir-lhes reiniciar
novamente, segundo as mesmas bases.

A finalidade da Vida não é a morte.
Assim como isso não é, tampouco, o nascimento.

Assim como a Vida não pode ser confinada em meio a um contexto, seja ele qual for.
Será que a Luz pode ser confinada?

Será que a Liberdade pode permanecer a Liberdade, a partir do momento em que ela é cortada de uma das
suas partes?
É impossível.

Nós lhes falamos, e em particular o Ancião Comandante, há vários anos, dos sinais no Céu, dos sinais sobre a
Terra e dos sinais, sobretudo, no Interior de vocês (ndr: ver as intervenções de ORIONIS) (1).

Todos esses sinais se desenrolam, para aqueles que estão Despertos ou Liberados, no Interior deste corpo e
da sua Consciência.

Aqueles que vivem (no Interior, na sua Consciência, e além da Consciência) as manifestações da Luz Vibral,
percebem claramente um processo de mudança.

Esse processo de mudança, que deve conduzi-los da lagarta à borboleta, à sua Ressurreição, deve estar, em
alguma parte, em sincronia ou, em todo caso, em ressonância, com o que acontece sobre a Terra, devido à

ausência de diferença entre o interior e o exterior, para aquele que está Desperto ou Liberado.

***

O que está em jogo na Terra não é nada menos do que o desaparecimento total do que lhes é conhecido,
como contexto, como referência, como modo de vida.



Chamando-os a algo que é estritamente Desconhecido de vocês.
O que é estritamente Desconhecido, por definição, não pode ser conhecido porque este Desconhecido não

corresponde a qualquer estratégia, a qualquer plano, a qualquer organização, por que a Luz é, sozinha, o
suporte da Vida e da Inteligência da Vida.

O que está em jogo na Terra, nesse momento, corresponde ao que eu poderia nomear: a manutenção, custe o
que custar, do sonho e da Ilusão.

Através da satisfação dos desejos (ligados ao corpo), através da própria organização da sociedade (onde é
necessário, como vocês dizem, ganhar a vida), vocês são mantidos, há muito tempo, em um sistema

dominado, como eu disse, há um ano, pela imagem, pela Atração e pela Visão (ndr: suas intervenções de 06 e
07 de julho de 2011) (2).

Afastando-os, é claro, do próprio sentido de quem vocês São, além da aparência da vida, e além de toda a
personalidade, e de todos os jogos que vocês podem jogar em diferentes setores da sua vida.

O que está em jogo na Terra é o desaparecimento total de todas essas estratégias e de todas essas
construções ilusórias, quer seja em vocês como no exterior de vocês.

Naturalmente, isso representa, e como o Bem Amado João explicou a vocês, um Choque considerável (ndr: ver
a intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (3), refletindo-se pela ruptura de um equilíbrio

falacioso, devendo culminar no que vocês denominaram a Liberdade, o Absoluto, ou a Liberação.

***

O que acontece no Interior de vocês, acontece, é claro, sobre a Terra: não há diferença.
E em vocês, ocorrem exatamente os mesmos processos.

Não através de uma autoridade exterior que visaria esconder de vocês seja o que for, mas, muito mais, como a
autoridade Interior da personalidade, que faz com que vocês não possam ver o que ela não quer ver.

Ou seja, a personalidade vai, permanentemente (e o Si, em certa medida, também), afastá-los de algo que vem
pôr fim ao equilíbrio obtido.

Tudo é feito, nas estratégias, para que não existam a percepção, a compreensão e a vivência do que
representa esta nova fase.

Que não é, ainda uma vez, de forma alguma, capaz de se sobrepor a nada que lhes fosse conhecido, pela sua
experiência, ou pelos conhecimentos desta Terra.

O que está em jogo, em vocês, é, aí também, a estratégia ou o Abandono.
A luta e a resistência, ou o Abandono.

Da sua vida, tal como vocês observam, hoje (sem se preocupar, eventualmente, com o que está em jogo na
Terra), vocês veem claramente, no seu palco de teatro, o que atua em vocês: o que está no nível das suas

resistências, o que se situa no nível das suas estratégias.
Lembrem-se de que nenhuma estratégia, e nenhuma adaptação, pode fornecer um modelo válido para o que

está acontecendo, sobre a Terra e em vocês, nesse momento.

***

A estratégia deve, portanto, dar lugar ao Abandono.
Este Abandono não é nem uma demissão, nem um desvio seja do que for, mas, muito mais, um modo de ver,

de maneira lúcida, o que atua em vocês, como sendo a morte do efêmero e do ilusório, substituída pela
Eternidade.

Não existe qualquer solução de continuidade, entre o Ilusório e o efêmero, e a Eternidade.
Nenhum ilusório e nenhum efêmero pode se tornar Eterno: quer seja este corpo, quer sejam os seus

pensamentos, quer seja a sua própria vida, em sua aceitação e sua vivência, que lhes pertencem propriamente.
Obviamente, e como vocês sabem, o Abandono apenas pode ser alcançado por vocês mesmos, até o

momento em que o que atua na Terra irá efetuar, no seu lugar, o Abandono.
Este Abandono não é o abandono da sua Ressurreição, mas o mecanismo de retorno à Integridade da Luz,

não estando mais submetido à Atração e à Visão, ou ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Restituindo-os ao Alfa e ao Ômega, ou seja, o momento em que vocês vivem fora do tempo linear, fora de

qualquer caminho, e fora de qualquer iniciação, ou de qualquer suposta progressão ou evolução.

***

A personalidade é assim construída, e o mundo é assim construído, para fazê-los negar (permanentemente e
até o extremo limite, sobretudo no ocidente) a noção de mortalidade.

Há, na realidade, no nível do ser humano como deste Sistema Solar, e particularmente no nível da Terra, uma
instauração de uma continuidade ilusória, inscrita através da memória, e inscrita através da reencarnação.



Enquanto vocês estiverem submissos a isso, é claro, vocês não são Livre.
Pois vocês ficam submissos às suas próprias estratégias, aos seus próprios comportamentos, que vão afastá-
los da Verdade nua e crua, a fim de vocês não se encontrarem confrontados com o que poderia ser chamado

de extinção da personalidade, ou de extinção do mundo, na sua totalidade.

***

A solução irá lhes aparecer de maneira cada vez mais evidente: ou vocês mantêm as estratégias, ou vocês se
Abandonam.

Isso foi dito de outra forma: isso será ou o Medo, ou o Amor.
O medo implica em estratégia e em organização.

O Amor implica em Liberdade, em Alegria Absoluta, em ausência de organização e ausência de estratégia.
Em Fluidez da Unidade, em Abandono à Luz.

Ou em resistência à Luz, e em resistência à Fluidez.
Isso atua tanto neste corpo ilusório como nos diferentes setores da sua vida, como para o conjunto da

humanidade, no período que ela atravessa doravante.
A sua capacidade (ou não) para Ver, claramente, com precisão, sem subterfúgios, sem pretensão, o que

acontece em vocês, como o que acontece no mundo, vai cada vez mais colocá-los frente a isso.
Na realidade, o medo apenas resulta de uma necessidade de se proteger, de uma necessidade de antecipar,

ou de evitar, o sofrimento.
O Amor resulta do Abandono.

O Amor não pode, em caso algum, ser uma estratégia, nem uma conduta ditada por qualquer vantagem (entre
duas pessoas, ou entre uma pessoa e um grupo, ou entre um grupo e uma pessoa).

Tudo isso vocês irão conscientizá-lo, se eu puder dizê-lo, cada vez mais frequentemente, cada vez mais
intensamente, gradualmente e à medida que a desagregação final deste mundo parecer-lhes como evidente e

flagrante.

***

Lembrem-se de que, neste período, o destino de cada país, e o deslocamento específico dos Elementos
(nomeados Cavaleiros), em uma região do mundo, não são os mesmos para outra região do mundo.

Tudo o que lhes foi escondido corresponde, na realidade, ao que foi chamado de processo de extinção total,
não da Vida, mas desta forma de vida.

Obviamente, aquele que apenas considera a vida como o espaço compreendido entre o nascimento e a morte,
irá chamar isso de morte.

Aquele que espera, e que além da esperança vivenciou o Si, irá permanecer no Si, o tempo de mudar, eu diria,
de ambiente (se o pudermos dizer).

Aqueles que são Absoluto não têm qualquer dúvida, através do que eles vivem, através deste Absoluto, de que
a Vida não é o que é vivido aqui, mas que, é claro, negar esta vida estritamente de nada serviria, já que vocês

estão aqui, inscritos nas regras, nas regras deste corpo.
Vocês estão inscritos nas regras sociais.

Vocês estão inscritos nas suas próprias estratégias, chegando por vezes a entrechocar com as estratégias do
grupo, ou do mundo.

O conjunto dessas estratégias apenas visa evitar, de uma maneira ou de outra, o fim do efêmero.
Naturalmente, isso é uma ilusão, já que o efêmero sempre irá terminar.

O que acontece, e o que atua na Terra, nesse momento, vão colocá-los, de maneira cada vez mais flagrante,
cada vez mais expressiva, frente ao que vocês são, ao que vocês projetam, ao que vocês realizam: estratégia

ou Abandono.
Um não pode seguir com o outro, e o outro não pode seguir com o primeiro.

Para o medo e o Amor, trata-se exatamente da mesma coisa.
Trata-se também da mesma coisa entre vocês, enquanto consciência individualizada, e no mundo, enquanto

consciência global de um sonho, ou de uma ilusão.

***

Abandonar as estratégias é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência e à ação da Luz.
Constantemente, aquele que elabora estratégias (ou seja, o mental, ou o ‘sistema de controle do mental

humano’, em escala global) vai sempre fazê-los acreditar, e fazê-los aderir, ao fato de que isso não é possível.
De que isso não sendo visível, nem perceptível, não pode existir.



Resta apenas, portanto, uma atração.
Assim segue o mundo, e assim segue a personalidade, submissos ao controle do seu mental, ou do mental

humano, na sua totalidade.
Sair das estratégias não significa abandonar seja o que for, é simplesmente deixar acontecer o que deve

acontecer, o que deve se organizar, o que deve se fazer.
Mas vocês não São o que faz, o que deve se fazer.

Isso corresponde ao que BIDI chama de mudança de olhar ou de ponto de vista.
É o que eu chamei, durante a minha última encarnação, de Liberar-se, na totalidade, do conhecido, para

penetrar na Essência das coisas, e para penetrar na Eternidade.

***

Vocês irão se aperceber, bem depressa, de que não pode existir, sobre este mundo como em vocês, qualquer
solução de continuidade entre a limitação e o Ilimitado.

Assim como não existe, em vocês, qualquer solução de continuidade entre a Presença e o Absoluto, não
existe, para este mundo, qualquer possibilidade de continuidade de um ao outro, ou seja, da estratégia ao

Abandono.
As circunstâncias que atuam sobre esta Terra vão levar esta Terra a viver a destruição de todas as estratégias.

Pois o que está chegando, evidentemente, é estritamente Desconhecido de vocês, quanto às suas
consequências.

Além da consequência imediata (que eu nomeei processo de extinção), esse processo de extinção é a
Ressurreição, e ele é a Liberdade.

Mas enquanto vocês o conceberem como um fim, enquanto vocês o conceberem como um drama, vocês não
podem se extrair das suas próprias estratégias.

E o que vai propiciar-lhes viver a Vida, o que vai propiciar-lhes viver o que atua sobre a Terra, será exatamente
a mesma coisa que vai atuar em vocês: o Abandono, ou as estratégias.

A facilidade, ou as resistências.
Não existe qualquer obrigação moral, social, ou mesmo induzida pelo ‘sistema de controle do mental humano’,
que os impeça (ou que os impediria) de Ver Claramente, entre esse princípio de ilusão ligado às estratégias, e

esse princípio de Abandono ligado à Luz.
Isso vai ser mostrado a vocês, eu diria, até de maneira cada vez mais gritante.

***

Isso não é um apelo para julgar, ou para condenar, de maneira alguma, mas, simplesmente, para olhar mais de
perto, isso que motiva vocês, isso que os faz agir, isso que os faz reagir.

Ou isso que lhes permite permanecer Tranquilo.
Não haverá alternativa, pois qualquer oposição ao que está chegando não poderá acarretar outra coisa senão

resistências e sofrimentos.
A aceitação (podendo acontecer depois do Choque, da negação, e da negociação) vai propiciar-lhes, cada vez

mais facilmente, viver a Paz Suprema, contrastando, por outro lado, com o desenrolar do que irá acontecer
sobre a Terra.

O que acontece fora acontece dentro, mas a finalidade imediata não é a mesma para o indivíduo como para o
coletivo.

Pois isso depende, para cada indivíduo, do que eu denominaria: a sua Consciência ou a sua não consciência,
ou a sua inconsciência (em um primeiro momento).

A compreensão dos mecanismos globais (seja qual for a vontade de escondê-lo de vocês, de diferentes
maneiras) será tal que ela não poderá escapar ao próprio sentido, enigmático, do que está chegando.

Mas daí onde vocês se situam (nas estratégias ou no Abandono), vocês irão constatar uma fase de não
sobreposição total, entre o que acontece e atua sobre a Terra, e o que acontece e atua em vocês, a título

pessoal.
Dessa defasagem irão aparecer dissonâncias porque nenhuma estratégia, mais uma vez, seja ela qual for,

poderá, em última análise e em propósito, impedir esse processo.

***

O que vocês são levados a colocar, e em particular durante a intervenção MICAÉLICA, e até a sua próxima
intervenção formal, é o que acontece nesse momento mesmo (ndr: MIGUEL e MARIA marcaram encontro para

o dia 22 de setembro de 2012 - ver, para mais detalhes, o lembrete inserido no final do texto).
Muitos de vocês, aliás, percebem, no Canal Mariano, uma espécie de calor, bem diferente da energia de



MARIA: trata-se efetivamente do Arcanjo MIGUEL, ou do Princípio CRISTO / MIGUEL, o Logos Solar ou, se
vocês preferirem, o Duplo KI-RIS-TI.

É a mesma Consciência, atribuída a uma Vibração e a uma forma sensivelmente diferente, mas que, em última
análise, participa da mesma Essência.

Esta Presença, como a Presença de MARIA, tem por finalidade mostrar-lhes que não existe, em relação ao
que está chegando, qualquer estratégia que possa se manter, por que o que está chegando é estritamente

Desconhecido de vocês.
Mesmo se eu nomeei isso processo de extinção, esse processo de extinção é um termo ruim, significando

simplesmente o fim do efêmero e o retorno à Eternidade.
Gradualmente e à medida que isso se manifestar, se conscientizar, na sua Consciência, como no que se joga
na Terra, gradualmente e à medida, ser-lhes-á dado a observar (de maneira cada vez mais viva, se eu puder

dizer) a diferença entre os momentos em que vocês estão na estratégia, e os momentos em que vocês estão
no Abandono.

Porque, evidentemente, os sinais corporais, os próprios sinais da sua vida, os próprios sinais das suas
interações, das suas relações, das suas comunicações, das suas Comunhões, serão profundamente

diferentes segundo a sua capacidade, a um dado momento, para se Abandonar ou para elaborar estratégias.
As consequências e as implicações irão lhes parecer como profundamente diferentes, mesmo na Paz Interior,
mesmo na sua Alegria Interior, ou ainda, no próprio desenrolar do que vai acontecer, para vocês, no nível dos

Elementos, no interior de vocês como no exterior de vocês.
Cada coisa e cada um estarão estritamente, de algum modo, no lugar certo e no momento certo, para viver esta

extinção, esta Passagem da lagarta à borboleta.

***

Durante um período de tempo que felizmente será cada vez mais limitado, quanto mais os dias avançarem,
haverá então várias observações possíveis.

Ou há uma aceitação da Luz, em um Abandono à Luz, em um Abandono do Si, em uma Divina Providência, que
os fará instantaneamente bascular (se o pudermos dizer, além de todo basculamento) no estado de Ser além

de todo ser, nomeado Absoluto.
Ou as estratégias continuarão a ser elaboradas, de algum modo, sem o conhecimento do seu acordo, através
da atividade mental ou emocional que, como vocês poderão vê-lo, por vezes à distância, leva-os a produzir, a

elaborar, a construir cenários, a imaginar datas, a imaginar mecanismos, que podem ser desmontados e
demolidos no instante seguinte.

Naturalmente, o Amor fornece o Amor.
Naturalmente, o medo mantém o medo.

O Abandono os coloca, cada vez mais, nesta quietude e nesta Paz, que nada pode se aproximar quando vocês
estiverem prestes a elaborar estratégias.

Os momentos em que vocês estão no Si, ou na Infinita Presença, ou ainda no Absoluto, e os momentos em
que vocês recaem na personalidade, irão lhes parecer, em um caso como no outro, de maneira cada vez mais

evidente.
Podendo, aliás, aumentar a sensação de desconforto de maneira temporária, devido a uma projeção do mental,

fazendo-os dizer que jamais vocês irão ali chegar, que isso é muito difícil, e que isso é uma ilusão.

***

Obviamente, vocês verão claramente, e cada vez mais claramente, que esses pensamentos não são vocês.
E se vocês continuarem a elaborar estratégias, enquanto se distanciando desses pensamentos, vocês não

chegarão a silenciá-los de maneira permanente.
Só o Abandono permite isso.

E o Abandono, como vocês sabem, não pode ser um objetivo, e ainda menos uma busca, ou ainda menos algo
que deva ser desejado.

Porque, a partir do momento em que houver uma busca, um desejo, ou uma vontade, vocês colocam de
imediato uma distância entre o que vocês São (em Verdade) e o que vocês acreditam ser (em meio à ilusão).
Eu chamo a sua atenção para um determinado momento, extremamente próximo em termos lineares, em que

isso vai aparecer-lhes de maneira cada vez mais convincente.
E que será preciso, naquele momento (e isso lhes será fácil, se vocês já tiverem vivenciado momentos ligados

à experiência do Si), distanciar-se, cada vez mais, do que é emitido pelo seu próprio mental.
Isso não se coloca para aquele que é Absoluto, já que o mental não pode ditar, nem impor seja o que for,

àquele que é Absoluto com uma forma.
O que não é o caso, obviamente, para aquele que está no Si (que esse Si seja uma experiência temporária, ou

que se instale cada vez mais no tempo e na intensidade, até a Infinita Presença).



***

O que acontece, e o que irá acontecer, a um dado momento, é o Choque da Humanidade, que é a
compreensão instantânea do processo de extinção.

Não, como um pensamento, não, como a consequência do que é visto, mas, muito mais, como uma vivência
iminente.

Do mesmo modo que um animal foge de um incêndio antes que ele chegue, ou de um barco que vai afundar
antes que ele afunde, do mesmo modo, o ser humano irá se apreender, de maneira extremamente brutal, do

que está acontecendo.
É naquele momento que o seu papel de Libertador irá se tornar mais importante.

Não por qualquer vontade deliberada de Liberar seja quem for, mas, muito mais, deixando de adotar
estratégias.

Mas, muito mais, simplesmente, instalando-se, de maneira cada vez mais intensa, no Absoluto, ou na Infinita
Presença, ou seja, no Abandono.

***

Aqueles de vocês que percebem, no Canal Mariano ou durante a nossa vinda (e que estão habituados a esta
percepção, já há várias semanas, vários meses, ou vários anos), claramente, a intensificação da nossa

Presença, a intensificação da sua Presença, das nossas Irradiações comuns, desta alquimia denominada
Comunhão: isso não pode, se isso ocorrer para vocês, deixá-los, de qualquer forma, indiferentes.

Por que, evidentemente, o conjunto desta preparação (que terminou, agora), apenas visava, em última análise,
permitir-lhes Abandonar todas as estratégias, para viver o Abandono.

E viver o Si, a Infinita Presença, ou o Absoluto.
A conjunção da Revelação, para a humanidade, pelos acontecimentos do Céu e da Terra, sobre a consciência
humana, diretamente, independentemente do que poderia ser ainda empreendido pelas manobras daqueles

que controlam o ‘sistema de controle do mental humano’, não poderá permitir, em caso algum, mudar a
situação, nem modificar, por qualquer estratégia, o retorno da Luz.

Naturalmente, enquanto vocês não forem o Absoluto, enquanto vocês não tiverem experimentado ou não
estiverem instalados em meio à Infinita Presença, tudo isso irá permanecer apenas especulações, suposições

e, talvez, estratégias preventivas, fazendo-os recusar a ver o que será visível, aos olhos de todos.
Uma vez passado o primeiro Choque, e de maneira simples, vocês irão se posicionar, vocês mesmos, em uma

hipótese ou outra.
Porque a identificação da atividade do seu mental, como do ‘sistema de controle do mental humano’, irá lhes
aparecer com tal clareza e com tal evidência, que ninguém poderá ignorar o que acontece, na consciência

como sobre a Terra.

***

O que está em jogo, portanto, nesse momento, e que vai atuar, cada vez mais, em vocês, como na Terra, é,
evidentemente, o seu posicionamento, o desenrolar do seu posicionamento na atmosfera coletiva desse

processo de extinção.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que vocês não São nem os seus pensamentos, nem as suas emoções,

que vocês São simplesmente uma testemunha e um observador.
Lembrem-se também, simplesmente, de que se vocês soltarem, se vocês se Abandonarem, na totalidade, ao

que acontece, vocês não irão viver, de modo algum, a mínima interrogação, o mínimo medo, mas vocês irão se
instalar, cada vez mais facilmente, na Verdade e na Paz.

Naquele momento, vocês terão transcendido, a título individual, a sua própria ilusão, enquanto a ilusão do
mundo se dissolver.

***

Eu os convido então a se olharem, não para se julgar, não para se culpar, mas, sim, para observar o que
acontece, em vocês, quanto ao seu Abandono, quanto às suas estratégias.

Eu não falo, é claro, da organização habitual da vida que, ela, deve prosseguir.
Mas eu falo, sim, do seu Coração, do seu Espírito, e não dos aspectos superficiais da vida, que permitem

manter, de algum modo, a ilusão, viva.
Vai chegar um momento em que a ilusão da vida será destruída, na totalidade.

Vai chegar um momento em que haverá a extinção da lagarta, e onde somente a borboleta poderá se
manifestar.



Eu os convido a olhar, claramente, sem julgamento e sem culpa, tudo o que acontece, em vocês, nesse
momento, precisamente, desde as últimas intervenções de MARIA (4) e de MIGUEL (5) (ndr: nos dias 21 e 18

de agosto de 2012, respectivamente), até esta data que foi dada (ndr: dia 22 de setembro de 2012).
Durante este período, também, para se colocar a questão de: qual é o seu objetivo?

E para ver, realmente, se o seu objetivo é efêmero, se está inscrito no efêmero, ou se ele releva do Absoluto
(que não é um objetivo, mas uma Tensão para este Abandono).

Ver isso cada vez mais claramente não deve ser uma apreensão, mas, muito mais, uma oportunidade, a mais,
para acolher o que chega a vocês, como o que chega sobre a Terra.

***

Podemos dizer, de algum modo, que a Porta da Imortalidade, a Porta da Eternidade, está aberta amplamente,
em vocês, como sobre a Terra.

E que esta abertura irá durar pelo tempo que lhes foi concedido por MIGUEL.
E em um segundo momento, pelo tempo que conceder a própria Terra.

Vocês não terão qualquer relevância nisso, exceto no aspecto Libertador da Terra, e de ser o seu próprio
Libertador.

***

O Manto Azul da Graça e a Onda da Vida são os elementos que podem lhes parecer como os mais superficiais
da sua vivência Vibratória, mesmo eles sendo os mais intensos, porque não acontecem em meio aos centros
de consciência nomeados chakras, mas acontecem em espaços que são tradicionalmente desconhecidos da

maioria.
O fato de sentir esta Onda da Vida subir, ou de sentir colocar, sobre os seus ombros, o Manto da Graça, ao
mesmo tempo que uma Presença quente do seu lado esquerdo, é, certamente, totalmente incomum, para a

maior parte de vocês.
Mas é justamente pelo reforço desta Presença do seu lado esquerdo, pelo reforço dos seus Sons percebidos

nos ouvidos, é em meio a essas circunstâncias que vai acontecer o Choque da Humanidade.

***

Aquilo que é mais iminente, e eu diria ainda que em alguns locais do mundo, já chegou.
Mas isso se refere a setores do mundo: não se refere ao mundo na sua totalidade, por enquanto.

 Esse momento será notado por todos porque, quanto mais ele seguir defasado no tempo que resta para
vocês, mais estará perto do Anúncio de MARIA, no nível coletivo.

Haverá uma espécie de sincronismo, de sobreposição, do que deve acontecer, em vocês, como no exterior,
no plano Vibratório, assim como no plano das emoções e do mental, assim como no plano de tudo o que pode

ser percebido.
A sua localização, naquele momento, será, por sua vez, condicionante, e irá guiá-los, não no que há para

realizar como trabalho (porque não há qualquer trabalho, nessas circunstâncias), mas no que há, simplesmente,
para colocar em operação para o estabelecimento do “nada fazer” e do “manter-se Tranquilo”.

Lembrem-se, também, de que as circunstâncias qualificadas como difíceis, do ponto de vista da lagarta,
qualificadas por vezes como drama, são somente um aspecto da mesma moeda.

Por outro lado, isso é tudo, exceto um drama.
Do modo que vocês reagirem, do modo que vocês demonstrarem a sua capacidade para permanecer

Tranquilo, irá resultar a sua adequação, ou não, ao retorno da Luz na totalidade.

***

Apreendam-se bem, e olhem bem, quais são as suas estratégias.
E vejam claramente no que essas estratégias são, em última análise, apenas recusas inconscientes do

Absoluto.
Sem voltar ao medo e no Amor, esses elementos vão lhes aparecer (eu diria) sem rodeios, em um

determinado momento.
Esse determinado momento será notado: vocês não têm que buscá-lo porque ele está inscrito no Céu, assim

como em vocês.
Ele é, de algum modo, as primícias, as primícias da extinção.

Extinção, seguida da Ressurreição.



Olhem então claramente em vocês, olhem então claramente o mundo, não nos seus detalhes, mas no que se
deixará, no coletivo humano, ver, ouvir e viver.

O seu ajustamento a essa grande mudança, onde não há continuidade, irá demonstrar onde vocês Estão.
Não para vocês se posicionarem em uma escala, mas, muito mais, para olharem o que pode distanciar do

Abandono.
Isso representa, de qualquer forma, não uma última chance, mas um último confronto consigo mesmo, como

com o mundo.
Não no sentido de uma oposição, mas, sim, no sentido de uma adequação, ou de uma concordância ou de uma

rejeição.

***

Estar informado, hoje (contrariamente há dez ou vinte anos), sobre esse processo, não deve (exceto no
momento do Choque, passado) provocar, para a maior parte dos seres humanos, qualquer sofrimento.

Porque haverá tal surpresa da consciência, uma condição tal de sentimento de sobrevivência, que a alma não
terá outra possibilidade senão se voltar para a Imortalidade.

Mas o tempo entre o fato de apreender o processo de extinção, e o momento em que a alma se volta para a
Imortalidade, será vivenciado, evidentemente, de maneira extremamente diferente, para cada Irmão e cada

Irmã.
É aí que o seu papel de Libertador, instalando-se na Infinita Presença ou no Absoluto, será preponderante.

Não como uma vontade de servir, não como, simplesmente, uma vontade de ação, no plano da matéria,
mesmo se isso estiver presente, mas, muito mais, um estado de Ser, além de qualquer vontade de ação,

refletindo-se por uma irradiação da Luz, devido à sua Transparência e ao seu estado que se mantém Tranquilo.

***

O desenrolar deste acesso ao Último far-se-á então, vocês compreenderam isso, em um tempo curto.
E ele será tanto mais curto quanto o tempo avançar.

Entretanto, a intensidade será a mesma.
Simplesmente, a duração de um suposto sofrimento será, de fato, muito menor.

O que a vida lhes propõe para viver, na sua vida, doravante, não deve levá-los a julgar, mas, sim, a observar (e
eu terminarei com essas palavras) o seu estado de Abandono, ou, então, o seu estado de fazer, em meio a

estratégias.
Ainda uma vez, isso acontece, não nos atos ou nas ações da vida rotineira (social, afetiva ou profissional), mas

acontece realmente na intimidade do Coração.
E vocês vão ver isso claramente.

Isso não poderá ser, em última análise, nem uma questão, nem uma interrogação, mas, muito mais, uma
resposta direta de quem vocês São.

***

Eu não vou abrir, pois o tempo esgotou, espaço para perguntas.
Eu lhes transmito, simplesmente, aproveitando esse tempo de Alinhamento, as Bênçãos do conjunto do

Conclave dos Anciãos e das Estrelas.
Eu lhes digo até dentro de alguns dias, para uma outra intervenção.

IRMÃO K os Ama.

Até logo.

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

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas (hora

francesa). Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer comentário, nem qualquer palavra da



minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta para a humanidade, assim como para
cada um de vocês, com a minha Presença ...”

MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “...eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e
eu os convido a se reunirem comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E

também, se isso lhes for possível, a reunirem-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

1 – Mensagens do Venerável ORIONIS
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis.html

*

2 – IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

3 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*

4 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-au...

*

5 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-a...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article9fa8.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-29_aout_2012-article9fa8.pdf
29 de agosto de 2012

(Publicado em 31 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://autresdimensions.info/article9fa8.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-29_aout_2012-article9fa8.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120831_-_FRERE_...

~ SIMPLESMENTE OBSERVAR ~

Meu nome é IRMÃO K.

Instalemo-nos, se o desejarem, na Paz.
Eu venho prosseguir, de algum modo, minhas duas intervenções anteriores com relação às estratégias, às

organizações.
E nós iremos, se quiserem, aplicar isso a esta questão, fundamental nesses tempos: “quem vocês São?”, ou,

se preferirem: “quem eu Sou?”.
Dos elementos de resposta que vocês poderão levar a esta interrogação se referindo a vocês, vocês poderão,

com objetividade, deduzir o que pode restar a descobrir no que vocês São ou no que vocês acreditam Ser.

***

Eu não voltarei, é claro, ao conjunto dos princípios da refutação e da investigação, mas, muito mais, neste
instante presente que vocês vivem, a olhar, da maneira mais clara possível, o que existe, em vocês, quanto ao

conteúdo desta questão e das respostas referentes a quem vocês São.
A época atual, e particularmente aquela que se revela agora, leva-os a reconsiderar o que poderia ser um

Encontro, entre o que é de natureza efêmera e mortal, e o que é de natureza duradoura, e, eu diria, Eterna e
Infinita.

Pois, é bem, em última análise, disso que se trata: de um Encontro entre o efêmero e o Infinito.
 Este Encontro passa, é claro, por uma espécie de interface com a consciência, que a consciência seja aquela
de um indivíduo separado como aquela de um indivíduo Unificado, presente em meio a um corpo perecível.

Ser levado a se colocar esta questão é levar, precisamente, a se definir além de todo finito, além de todo
definido.

Para chegar, em última instância, mesmo que mentalmente, a se descobrir em meio ao Infinito.
Como eu tive a oportunidade de expressá-lo, há alguns meses, aquele que não conhece a outra Margem, daí

onde ele está, não pode pretender falar da outra Margem.
Há apenas, efetivamente, a experiência da outra Margem que lhes dá a presciência e o conhecimento do que

se trata.
Enquanto vocês permanecerem na mesma Margem, e enquanto vocês se definirem em relação ao conteúdo

da Margem onde vocês estão, de forma alguma, vocês podem nem viver, nem conhecer, nem apreender, nem
mesmo definir o que é a outra Margem.

Eu estou prestes a falar para vocês do Encontro da Margem onde vocês estão, e da outra Margem.

***

Naturalmente, como durante qualquer encontro, existe um elemento, mais ou menos importante, de surpresa.
Lembrem-se, assim, de que eu não denomino isso nem uma boa surpresa, nem uma surpresa ruim, mas,

efetivamente, uma surpresa.
Ou seja, algo que vem apanhá-los, em um dado espaço (definido pela sua posição, em meio a um corpo, a um

país, a uma nação, a uma família, ou a algum papel) e que vem, de algum modo, irromper.

IRMÃO K - 31 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120831_-_FRERE_K.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Levando-os a reconsiderar, de maneira quase imediata e instantânea, o lugar em que vocês se situam, a fim
redefinir-se, de alguma forma, ou permanecendo em meio ao finito, ou se inserindo em meio a um infinito que

(seja qual for o aspecto perceptível, em um primeiro momento, no nível dos sentidos como no nível da
consciência) pode parecer, e vocês teriam razão de chamá-lo assim, como intrusivo.

Mas, além desta intrusão, há, é claro, uma modificação de equilíbrio, uma nova adaptação a fazer.
E o problema desta adaptação é que ela não pode se satisfazer com nenhuma referência e com nenhum

contexto, tal como lhes é conhecido, deste lado desta Margem.
Vocês irão me responder que é aparentemente impossível ter a presciência (exceto no momento em que isso

se desenrolar) desta intrusão.
Eu lhes responderia (como isso foi dito, em qualquer tradição, e desde muito tempo) que o reino dos Céus
está dentro de vocês, e que é ele que era preciso, de algum modo, buscar e encontrar, em primeiro lugar.
Se ele está dentro de vocês, ele não pode, portanto, ser manifestado aí onde vocês estão, no exterior de

vocês.

***

Eu fui também levado a especificar uma série de elementos referentes ao exterior e ao Interior, em
conformidade com o que foi dito por outros Anciãos.

Do mesmo modo, todo problema vem desta delimitação entre o Interior e o exterior.
Naturalmente, quando nós estamos encarnados (e enquanto a consciência não tiver, de qualquer forma,

abandonado esta ideia, esta manifestação de ser um corpo separado, confinado em algo que está separado de
outra consciência), não pode ali haver esse mecanismo onde esta distância e esta separação vai desaparecer,

como por um golpe de varinha mágica.
Eu tive a oportunidade, há vários meses, de explicar também a vocês, pelo meu próprio caminho encarnado,
que o sentimento da perda e a própria perda, seja ela qual for, representa, além do choque inicial, a ocasião
inesperada de ceder à evidência e de superar os limites impostos por este corpo e por este mundo, ou, em

todo caso, por este lado da Margem.
Nós lhes dissemos também que era desejável que muitos de vocês realizassem, de alguma forma, esta

Liberação, de vocês mesmos, a fim de participar ativamente da Liberação da Terra.
Não como a expressão de uma vontade, mas mais como a expressão de um Abandono total, justamente, ao

que está na outra Margem.
Eu chego aí onde eu quero chegar: é, portanto, colocando esta questão a vocês mesmos (“quem Sou eu?”), e
conforme as respostas que vocês forem capazes ou incapazes de ali dar, que vocês irão melhor definir a sua

localização em relação ao que está chegando.

***

Observem, claramente, em vocês (antes mesmo de refutar isso), quais são os elementos que surgem na
consciência.

Existe também um outro elemento que vai permitir-lhes aquilatar, eu diria, a intensidade do seu Abandono, que
isso seja à Luz, e como vocês sabem, em seguida, do Si: se chegarem momentos (que eles estejam ligados
às suas meditações, aos seus Alinhamentos ou a qualquer outra atividade) em que parecem desaparecer, ou

seja, se tornar impossível, a um dado momento, definirem-se como pessoa, definirem-se em meio a um
espaço, definirem-se em meio a uma atividade (que isso ocorra durante um despertar, pela manhã, que isso
ocorra, de algum modo, não importa como, no desenrolar dos seus dias), eu lhes diria então que o que está

ocorrendo é justamente, para vocês, e de maneira ligeiramente antecipada, a irrupção do exterior no seu
Interior, ou o que foi denominado como tal.

Este confronto acontece então, agora, em vocês.
Evidentemente, este próprio confronto pode colocar na Luz as últimas resistências, os últimos medos, levando-

os por vezes a comportamentos incomuns, mesmo em meio às suas definições enquanto personalidade ou
consciência separada.

Tudo isso não deve chamar, da sua parte, qualquer preocupação, mas, muito mais, uma compreensão e uma
colocação na Luz do que acontece.

***

Da sua aptidão para extrair-se de um contexto definido (não fugindo disso, mas, sim, nos momentos em que a
Luz decidiu, ou nos momentos em que vocês tenham, vocês mesmos, decidido), da sua capacidade para se

apagar totalmente de todas as experiências, ou de toda a presença a si mesmo em meio ao “eu Sou”, irá
refletir a sua capacidade para viver o confronto, e para garantir que ele não encontre, de alguma forma, uma

distância importante entre o que vocês creem ser e o que vocês São, na Verdade.
O que vocês São, na Verdade, nós o enunciamos, eu diria, nós o repetimos muitas vezes, mas enunciá-lo não

é o suficiente: não basta saber uma coisa para considerar que ela foi adquirida.
Nós não estamos em um sistema de conhecimento intelectual onde aquele que tem a mestria é aquele que,



justamente, comanda os elementos de uma matéria, de uma profissão, ou de uma relação.
Eu diria até que é exatamente o inverso: é justamente a ausência de dominância que facilita, de algum modo,

este Encontro e esta confrontação.

***

Como foi dito por BIDI, o conhecimento, no final, é apenas uma ignorância.
Pois o conhecimento apenas pode direcionar ao que lhes é conhecido, ao que pode ser conhecido, e que

apenas pertence, portanto, em última análise, a esta Margem, portanto, a este mundo e a esta pessoa.
Esse tipo de conhecimento, evidentemente, desaparece instantaneamente no momento do instante preciso em

que vocês desaparecem deste mundo.
Ele não pode ser, em caso algum, um suporte a qualquer futuro, nem se situar em alguma parte na mesma

Margem, mas, sim, na outra Margem.
Existe então, nesse nível, uma forma de distância importante.

Nós esperamos (assim como as Estrelas, como nós, e como os Arcanjos) ter permitido à sua consciência se
ampliar, se expandir e poder considerar ou viver o que está na outra Margem.

Naturalmente, como vocês não podem se apoiar em nenhum conhecimento de si mesmo, como vocês não
podem se apoiar em nenhum antecedente, nem em qualquer experiência, vocês não podem, portanto, definir-

se em relação a tudo o que vem do seu passado, a tudo o que vem das suas experiências e, eu diria até, a
tudo o que vem das suas Vibrações e das suas Consciências Unificadas.

***

Então, como resolver a equação, como garantir que o confronto e o Encontro possam acontecer nas condições
mais propícias?

A primeira maneira é, efetivamente, verificar se existe, em vocês, momentos ou instantes em que vocês
desaparecem completamente do tempo e do espaço, da sua identidade, das suas ocupações, isso refletindo,
de maneira importante, e sendo o marcador do que existe, em meio à sua consciência, de manifestações que

nada mais têm a ver com o ordinário da consciência (quer esteja separada ou Unificada).
Ao se colocar esta questão, e observando e olhando o que pode acontecer, manifestar-se, vocês poderão, de
qualquer forma, ver o que lhes resta, não para percorrer, mas, muito mais, para Abandonar, para realizar este

aspecto particular que nós denominamos: manter-se tranquilo.
Na realidade, da sua capacidade para manter-se tranquilo (ou seja, para extrair-se da sua ação/reação, como da
ação/reação do mundo), irá decorrer a facilidade ou a dificuldade com a qual vocês poderão efetuar esta última

Passagem.

***

Um outro elemento importante que, ele, nada mais tem a ver com esta observação, mas, sim, com ver-se viver
na sua vida ordinária, não tanto para ver se você é moral, não tanto para ver se você é social, ou se você é

humilde, mas, sim, para observar-se em meio aos seus comportamentos e às suas atitudes.
Se vocês chegarem, de algum modo, a penetrar no instante presente e a levar a sua vida da maneira mais

serena, sejam quais forem os acontecimentos que acontecem, vocês podem, amplamente, estimar se vocês
estão, efetivamente, prontos para viver este Encontro.

Da sua capacidade para não se envolver, emocional ou mentalmente, mesmo em relação a um problema
recorrendo ao seu mental para resolvê-lo: o seu não envolvimento e o seu distanciamento em relação à ação

(ou seja, estar realmente desapegado do fruto das suas ações), mostram-lhes, aí também, um forte sinal
referente à sua preparação para o Encontro.

É preciso, efetivamente, beneficiar-se das circunstâncias que lhes são oferecidas, pela sua estrutura de vida
individual, onde vocês estiverem neste mundo.

Se vocês têm a oportunidade de poder ler o que eu digo, é óbvio que vocês estão instalados confortavelmente
em uma poltrona, em uma casa e, portanto, que a sua qualidade de vida (independentemente dos seus

recursos) está em grande parte preservada.
Eu não vou, é claro, passar um sabão em vocês em relação a uma criança que iria morrer de fome e que,

evidentemente, não tem a possibilidade de aceder a algo que, para vocês, parece-lhes totalmente habitual e
usual.

Nós não estamos aí para isso.
Mas é interessante, nessas circunstâncias mais perfeitas, em que então vocês têm um teto, em que então
vocês têm comida, de se colocar a questão do que poderia acontecer se tudo isso desaparecesse, para

vocês, de um dia para o outro, não para qualquer pessimismo, mas, sim, para ver, no nível da reação da sua
consciência, onde vocês se situam, uma vez mais.

***

Da sua capacidade para realizar o que a vida lhes pede para realizar (seja qual for esta tarefa ou seja qual for



esta pausa), evidentemente, cada um de vocês encontra-se confrontado com situações que lhe são
estritamente pessoais, e que apenas são, em última instância, o cumprimento de certa forma de preparação, na

maioria das vezes inconsciente do que consciente.
De qualquer forma, esta questão do “quem eu Sou?” vai levá-los, efetivamente, a redefinir-se, a reposicionar-

se, e é justamente através desta re-disposição de vocês mesmos, eu diria (no Interior de vocês mesmos e nos
seus ambientes) que vocês poderão avaliar, digamos, o que resta para soltar, o que resta para Abandonar.

Tudo o que se manifesta, de maneira violenta, à sua consciência, quer seja um medo, quer seja uma ruptura de
equilíbrio, seja ela qual for, como uma surpresa, o fato de se sentir surpreendido por alguém que chegaria por
trás de vocês, o fato de ter medo (por projeção ou por vivência) de um elemento da natureza, de um animal,

seja do que for, mostra-lhes, aí também, de maneira evidente, o que lhes resta, a vocês, individualmente, para
soltar.

Não é questão de pedir a vocês, assim, para empreender um trabalho (no sentido psicológico ou energético)
sobre o que resta para soltar, o que seria, nesses tempos específicos, um erro importante e uma perda de

tempo.
O importante é, bem mais, ver (com uma iluminação do que está distante) o que está presente neste corpo ou

o que está presente na sua cabeça e que pode representar uma forma de obstáculo à sua Liberação.

***

Evidentemente, trabalhar para a sua liberação não é trabalhar nos obstáculos para a Liberação, mas, sim,
concentrar-se, de algum modo, focar a sua Atenção e a sua Intenção unicamente no que é a Liberação, não

enquanto questão, mas enquanto princípio: voltar para si esta Liberação, não considerar ou projetar o que pode
estar na outra Margem, mas deixar a outra Margem vir até vocês, pois, como nós o reiteramos, a outra Margem

já chegou a bom porto.
Dessa maneira, então, não há esforço a suportar, não há que trabalhar no que resiste: há apenas que observar

o que resiste, isso não é realmente a mesma coisa.
Em um segundo momento, resta-lhes observar o que as circunstâncias da sua vida chegam a significar para

vocês, chegam a deixar-se viver.
Pois (durante este período, ainda mais do que antes), o que se é deixado viver, e seja qual for este

acontecimento, feliz ou infeliz, segundo o sentido da sua pessoa, está aí apenas para, em última análise,
facilitar a Passagem para a outra Margem.

Esta questão é essencial, não como uma interrogação sem fim, mental, que iria girar permanentemente na sua
cabeça, mas, sim, para permitir-lhes tomar uma forma de distância em relação ao que é efêmero, o que vocês

acreditam ser e o que vocês São, na Verdade.
Mesmo se vocês não viverem isso, é sensato sabê-lo.

***

Daí decorre toda a sequência que irá permitir-lhes, quando o momento chegar e o instante chegar, não entrar
em oposição, não manifestar os seus medos e as suas resistências, e passar, com a maior facilidade, no seu

Veículo ascensional.
O Veículo ascensional que (independentemente dos nomes que lhe foram dados), hoje, chegou ao seu

destino, permitindo-nos, por outro lado, como vocês constataram isso, aproximarmo-nos, de maneira cada vez
mais íntima, do seu Canal Mariano e abordá-los, uns e outros, enquanto Duplo.

Isso reflete a iminência da última transformação.
Não há, portanto, como vocês sabem, nada a temer, mesmo se o mental e as suas experiências mentais
passadas forem tudo fazer, assim como a sociedade, para induzi-los em um modo de resistência, em um

modo de reações, em um modo de pânico e de medo.
É aí onde a sua lucidez irá se tornar essencial: simplesmente observar o que acontece, sem ali participar, de
uma maneira ou de outra, escutar o que lhes pede este corpo nos momentos em que é proposta uma estase,

seja qual for a duração desta estase.
Escutem o que lhes diz o som ouvido no nível do Canal Mariano.

Alguns de vocês já foram Chamados.
Isso deve ser para vocês uma certeza interior que deve culminar em uma pacificação cada vez maior da sua

vida, assim como das suas interações em todos os níveis, e em qualquer nível que seja.
Evidentemente, o ser humano na encarnação (e todos nós estivemos), nós somos tentados a reagir a qualquer

coisa, sendo mesmo o único princípio de funcionamento deste mundo.
Mas, ainda uma vez, o funcionamento deste mundo nada tem a ver com o funcionamento da outra Margem.

As leis são, eu diria, contraditórias e incoerentes.
Vocês não podem, portanto, esperar apoiar-se em nada que seja conhecido, para viver o desconhecido.

***

Da sua faculdade para viver uma série de processos Vibratórios, vocês podem, agora, situar-se aí onde vocês
estão em relação a este Encontro a vir.



A sua capacidade para se estabelecer na Infinita Presença, pela sua própria ação, ou pela ação da Luz, no
momento em que ela apreendê-los, mostra-lhes aí também, e lhes dá um elemento importante permitindo-lhes

situar-se em relação a este próximo Encontro.
O conjunto desses elementos, colocados de ponta a ponta, vai dar-lhes, de qualquer forma, um panorama, uma

cartografia, daí onde vocês estão.
Lembrem-se de que esse “aí onde vocês estão” não tem nem que ser julgado, nem que ser condenado, nem
que ser exasperado porque, tanto um como o outro, se houver isso, iria induzir em vocês, é claro, uma reação

em relação ao seu próprio estado.
Que esta reação seja da ordem de um medo ainda maior, ou de uma satisfação pessoal, isso apenas iria

permanecer elementos egotistas e pertencendo apenas ao ego.
O mais importante será, portanto, olhar, de maneira objetiva, o que está aí, e o que está aí em vocês, o que

atua em vocês, como o que atua no seu ambiente.
Lembrem-se de que não tem que reagir, mas, muito mais, que observar.

Daí resulta uma diferença fundamental, pois aquele que reage, mantém, eu diria, esse círculo vicioso e, em
nenhum momento, solta e Abandona o que, justamente, deve ser solto ou Abandonado.

Só aquele que observa, de maneira lúcida e consciente, o que acontece nele, vê, nele, uma oportunidade de
dissociar-se (de algum modo, de desapegar-se) do que justamente podia afetá-lo até agora.

Aí está a Inteligência da Luz.
E aí está a Inteligência da Consciência que se dirige para a sua Última Presença.

***

Se vocês respeitarem isso, e se vocês observarem isso, vocês irão constatar bem depressa os efeitos, quer
seja no nível dos medos, quer seja no nível dos apegos, ligados ao seu passado ou às suas próprias

construções mentais, ou às suas próprias projeções no futuro.
Obviamente, estar frequentemente no Aqui e Agora é, com certeza, um elemento importante que centra de

novo instantaneamente a consciência e a faz sair do seu quadro egotista, para entrar na Presença, no Si ou na
Infinita Presença.

Não há outro modo de proceder.
Qualquer ação que fosse empreendida, hoje, envolvendo a eliminação de um medo pelas vias mais

consensuais, eu diria, estaria fadada ao fracasso, pois vocês não têm mais tempo de realizar isso, e porque o
tempo não é mais para realizar esse tipo de operações, esse tipo de trabalho que são apenas futilidade
fazendo-os perder um tempo, importante e essencial, que visa, eu lembro a vocês, prepará-los para este

Encontro.
Da maneira que vocês viverem este Encontro, quanto à sua duração, irá resultar e originar, de algum modo, a

sua capacidade, maior ou menor, para estar na aceitação e, portanto, para dizer “sim” ao que acontece.

***

Lembrem-se de que o Si, assim como a Última Presença, são, de algum modo, as garantias da sua Liberação
em condições, eu diria, fáceis, mas, mesmo em meio a esta facilidade, podem existir elementos de medos e
de resistências que estão ainda inscritos (seja qual for a experiência do si ou da Última Presença que vocês

tiverem feito).
Só o Absoluto com forma irá evitar, de maneira total e formal, qualquer risco do Choque, qualquer aparecimento

de medos e qualquer aparecimento de interrogações, quando o momento chegar.
As futuras intervenções dos Princípios MICAÉLICOS, assim como do próprio MIGUEL, assim como de

algumas Estrelas (que acontecem neste período e que vão até a data que foi anunciada de 22 de setembro),
fornecem-lhes, de maneira considerável, as ajudas necessárias para se perguntarem: “quem eu Sou?”.

E, sobretudo, para observar as respostas.
Lembrem-se de que isso não é, em nenhum caso, uma introspecção, ou uma confissão, mas, sim, um olhar
lúcido que é levado ao que pode restar, em meio à consciência limitada pertencente a este corpo e a este

mental, podendo se manifestar de improviso durante o seu Encontro.
Este não é um trabalho que vai operar no que restringe, mas, muito mais, no que facilita.

Observem o que acontece, em todos os níveis.
Olhem se, na sua vida, vocês têm momentos em que vocês desaparecem totalmente, que isso dure um

décimo de segundo ou uma hora, a consequência é a mesma: isso reflete, de maneira formal, a sua
capacidade, quando o momento chegar, se isso já não ocorreu, para ser Absoluto.

***

Muitos sonhos podem também se manifestar ou, em todo caso, visões particulares, ocorrendo
preferencialmente à noite, e elas são levadas a se generalizar porque elas lhes revelam, de maneira

espontânea, as suas linhagens estelares.
Não deem ali mais importância do que isso.



Ter um sonho, ou acordar em plena noite vendo tal animal, confirma para vocês a sua filiação estelar.
Mas não façam disso nem uma procura, nem um presente: simplesmente, vocês o vivem porque ela se revela.

Isso está ligado à ação dos Cavaleiros do Apocalipse, em vocês, que, eu os lembro, estão ligados, eles
próprios, aos Hayoth Ha Kodesh, aos Elementos: cada um de vocês tem quatro linhagens estelares e cada

linhagem estelar se revela, nesse momento.
E o que é observado, naquele momento, nesse sonho muito intenso ou sendo despertado à noite, dá-lhes os

elementos de estabilidade do Elemento em questão.
Isso se reflete, aliás, muitas vezes (se vocês forem observadores), por percepções fortes no nível de algumas
Estrelas, reagrupadas em triângulo, no nível da cabeça, quer seja no triângulo da Água, da Terra, do Fogo ou

do Ar (ndr: ver o protocolo “As 12 Estrelas de Maria”) (1).
Vocês irão se lembrar, se vocês ficarem atentos, de que nos momentos em que ocorrerem essas visões ou

essas aparições ou esses sonhos, um dos triângulos da sua cabeça trabalha de maneira mais intensa.
Não deem ali muita importância, mas eu lhes dou isso como elemento de referência, pois, se uma das suas
linhagens for revelada (ou as quatro), isso é também um trunfo importante para o momento do seu Encontro.

***

Eu rendo Graças pela sua Presença e, portanto, pela sua compreensão, pela sua aceitação.
Irmãos e Irmãs em encarnação, eu lhes apresento todas as minhas homenagens e todo o Amor.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Que a Graça e o Amor sejam a sua Morada, a de todos nós.

Até mais tarde.

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

1 - ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article12a4.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-31_aout_2012-article12a4.pdf

31 de agosto de 2012
(Publicado em 02 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://autresdimensions.info/article12a4.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-31_aout_2012-article12a4.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


http://www.portaldosanjos.net/2012/09/irmao-k-o-apego-ao-si-como-ferrolho-do.html 

~ RECONSIDERAR ALGUNS PONTOS DE VISTA ~ 

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos se vocês o quiserem, na Paz, na escuta e na Vibração.

De fato, minha presença requer de vocês, uma atenção e uma vigilância. 
Eu não vou tentar fazê-los aderir a um ponto de vista, mas sim fazê-los reconsiderar certos pontos de vista que

estão em curso sobre esta Terra. 
Nós vamos falar, se vocês o quiserem, dos elementos que explicam certo número de elementos, qualificados

de espirituais, e que, nesta Terra, estão muito precisamente desviados e alterados. 
Isso necessita, da sua parte, uma escuta com o Coração e, eventualmente, se isso não os convencer, reler

atentamente as palavras que eu pronunciei.
Nós vamos falar de um assunto que é importante, não tanto para sua Liberação (a qual está adquirida), mas

que, eu o espero, neste período de tempo particular, permitirá a muitos Irmãos e Irmãs entregar-se à evidência,
à lógica e, sobretudo, à Verdade.

Este tema é, precisamente, o apego ao Si, enquanto ferrolho do ego espiritual.

***

Muitos elementos foram assentados, com força, por aquele que se nomeia BIDI (ndr: ver suas intervenções na
seção “mensagens a ler”) (1).

Evidentemente, se vocês vivem o que diz BIDI, a questão não se coloca para vocês.
  Mas, obviamente, se vocês não o vivem, é muito lógico que isso coloque problema e questionamento.

Isso não coloca nem problema, nem questionamento (mesmo se vocês não o vivem), se vocês captam, eu
diria, a Vibração e a Consciência.

Contrariamente para os Irmãos e Irmãs que estão engajados em um caminho relacionado com um domínio
religioso, um domínio espiritual, um domínio que eu qualificaria de ensinamento, de iniciático, assim como de

desenvolvimento pessoal.

***

IRMÃO K - O apego ao Si como ferrolho do ego espiritual (02/09/2012) - Autres
Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-E5HfGGRc1r8/UXSaMujqv-I/AAAAAAAABJM/NCKysyHr5HI/s1600/000IrmoK02.09.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/irmao-k-o-apego-ao-si-como-ferrolho-do.html


O ser humano encarnado, do seu ponto de vista, está submetido à sua própria história, a um conjunto de
crenças, a um conjunto de organizações (quer ele o queira ou não), e a um conjunto de estratégias, que foram

construídas à medida de suas experiências na encarnação. 
Existe uma ignorância total do que pode ser a Vida, além do seu próprio mundo, além da esfera astral, no qual

alguns desencarnados, ou espíritos, estão suscetíveis de lhes falar. 
Há uma problemática essencial: enquanto vocês estão limitados na percepção de vocês próprios, fora deste

mundo e fora da encarnação, não há, efetivamente, nenhum outro meio senão criar certos modelos.
E nós todos passamos por aí.

Quer esses modelos sejam religiosos, quer eles sejam mais ocultos ou iniciáticos, ou esotéricos, eles todos se
baseiam em duas palavras chaves, que são a fé e a crença.

 E nos princípios escondidos que sustentam este mundo, por meio de um princípio de causalidade, no seu
sentido e na sua aceitação a mais ampla.

Da mesma maneira que existe um sistema de ensinamento denominado educação, que não visa nada mais
senão formatá-los segundo regras estabelecidas no nível social, existem, da mesma maneira, “autoridades” (e
coloco esse termo entre aspas) espirituais, cordatas em lhes apresentar certo número de elementos que vão,

pelo menos, explicar suas vidas.
E fazê-los espelhar, ou crer em uma evolução, uma transformação, em meio a este mundo, permitindo-lhes

acessar, mais tarde, a algo que será possível, quando vocês estiverem suficientemente purificados das
problemáticas pessoais, o seu karma (ou qualquer outra coisa, segundo o modelo religioso ou o modelo

espiritual).

***

Todo o mundo conhece, é claro, o princípio da existência de um corpo, de uma personalidade, eventualmente
de uma alma (da qual nada pode ser conhecido, nem visto, nem percebido, nem pensado, nem medido), e

bem mais longe, um espírito, que seria, de algum modo, o Atman, o princípio de Unidade, do qual cada
consciência humana viria, e para onde ela deve retornar, após um trabalho de purificação, de conhecimento e

de evolução.
É claro, nenhum desses ensinamentos, nenhuma dessas religiões, estão aptos (e isso é muito lógico) a lhes

falar de outra coisa senão deste mundo, senão de promessa, senão de um futuro.
Se vocês olharem atentamente (qualquer que seja o ensinamento: religioso, filosófico ou espiritual), jamais há a
descrição de outra coisa a não ser dos mundos intermediários, chamados de astral ou, segundo as tradições, o
Bardo Thödol, por exemplo (o Bardo, que é esse mundo intermediário onde permanecem as almas, antes de

reencarnar).
É claro, vão lhes falar de mundos que são similares e sobrepostos ao mundo humano, com as cidades cheias
de luz, a disposição de mundos que não são tão diferentes como o da Terra, com, no entanto, um sentimento

de maior coloração e de maior leveza.
Os seres que permanecem nesses espaços (quaisquer que sejam os nomes que eles levam a suas moradas)

estão persuadidos em dever trabalhar para levá-los a viver, como eles, em seus domínios etéreos, onde as
regras de vida seriam sensivelmente as mesmas que aquelas que existem neste mundo. 

Mas desembaraçadas de tudo aquilo que pode degenerar, de maneira evidente, sob os significados, para o
humano em encarnação, através do sofrimento, das doenças, e todas as anomalias desta sociedade, dita

moderna.

***

Mas vocês notarão que, tanto BUDA, quanto as religiões, no seu conjunto, quanto os modelos iniciáticos mais
recentes, nenhum é suscetível de lhes falar do que há por atrás dessas construções de luz.

E isso é muito lógico porque a maior parte das pessoas que estiveram encarnadas e que se apresentam, hoje,
como mestres denominados ascensionados, ou que se apresentam como seres Realizados, e que se

propõem a ajudá-los a viver uma transformação Terrestre visando melhorá-los, considera, portanto, desde já,
que vocês são imperfeitos. 

E que há em vocês (sem explicá-lo a vocês) algo, que faria parte da evolução da consciência, que lhes
permitiria retornar ao Espírito.

Ora, se esse Espírito já é perfeito, o que é que explica (ou motiva) um princípio que os faria encarnar em um
mundo limitado?

O que haveria a experimentar, a beneficiar, a melhorar se, desde o início, se considera (e eles o consideram)
que o Espírito é perfeito?

Aí está a questão fundamental.
O que é que pode justificar que absolutamente nenhuma religião, absolutamente nenhum modelo iniciático, é

capaz de lhes falar, de lhes explicar, claramente e simplesmente, o que representa a vida no nível do Espírito?
E eu não falo, aí nesse nível, do Absoluto, da Consciência Unificada totalmente À FONTE, aos estados

multidimensionais.



***

Existe, portanto, um sério problema aí nesse nível.
Ainda mais que, qualquer que seja o modelo, religioso ou iniciático, vocês têm sempre a questão de uma

“autoridade”, dita superior, depositária de uma autoridade, de um poder, ou de uma ascendência sobre vocês,
que pretende guiá-los, e dirigi-los para algo de melhor, na condição, é claro, de que vocês sigam o que é dado,

na condição de que vocês se adaptem ao seu ponto de vista.
E isso é aceito pelo humano, de modo (eu diria) geral, sem que nunca venha a se colocar a questão de: por

que o mundo, além deste mundo, seria perfeito?
E por que a alma estaria sujeita a um princípio de evolução (de melhoria, de karma, quaisquer que sejam os

nomes que vocês queiram lhes dar) para retornar ao que era, de fato, sua origem e seu início?
O que teria de ganhar, o que teria de adquirir para retornar a esse estado original?

E quem é responsável pela perda desse estado original, dessa originalidade, que faz com que a Consciência
seja independente, é claro, da carne?

***

Então, é claro, vão lhes falar, e fazê-los espelhar um princípio de evolução, um princípio de amor, um princípio
de paraíso (e de inferno, é claro, que lhe é consequência), e vão lhes apresentar um deus criador, que criou o

humano e que criou a consciência humana.
É claro, o mundo, tal como vocês o vivem, viu a degenerescência de algumas de suas crenças, em particular

as crenças religiosas, baseadas unicamente na fé e na adesão (sem discussão e sem contestação possíveis)
a um deus criador e vingador, que viria salvá-los ou puni-los (isso é conforme, conforme os períodos e

conforme as épocas).
 Isso foi substituído, desde o início do 20º século, por certo número de ensinamentos visando fazê-los

conhecer as leis da alma, os princípios da encarnação. 
Prometendo-lhes um estado de felicidade, após uma evolução, e após a compreensão de si mesmo.

Mas esse si mesmo, é claro, não é em nenhum caso a compreensão e a vivência do Espírito, mas antes, fazê-
los aceitar que as leis da alma vão condicionar a experiência da encarnação, da vida, ao longo de toda uma

sucessão de aprendizagens, chamadas de vidas anteriores, que vai se suceder e que vai levá-los a uma forma
de liberação da encarnação.

É claro, esses ensinamentos são reais.
Eles são retransmitidos, substituídos, de diferentes maneiras, e em particular através de um ensinamento que,

seja telepático, seja canalizado, vindo aí dessas esferas, e dando-lhes elementos que lhes permitem
beneficiarem-se, melhorarem em seu caminho terrestre, e, portanto, evoluírem para um futuro melhor.

Sem, contudo, falar-lhes (omitindo, voluntariamente, falar-lhes) do Absoluto, falar-lhes da Última Presença, e
dos estados de Samadhi que não dependem de nenhuma circunstância anterior e, ainda menos, de uma

suposta evolução.

***

É claro, há uma propensão, no ser humano, a sempre se submeter a uma autoridade.
 E isso se manifesta desde o nascimento, através de um modelo educativo parental, e escolar, em seguida.
E isso continua, é claro, por meio do princípio de aprendizagem, por meio do princípio de educação, em que

há um mestre, depois os professores.
E o conjunto da sociedade está então construído conforme um princípio piramidal, que eu denominei ‘princípio

de organização’ (ndr: ver sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (2), que obedece a certo número de
estratégias, onde existe sempre um ser humano, consciente, que é suposto ser seu superior, pelo seu

conhecimento, pela sua iniciação, pela sua espiritualidade, ou de maneira legal.
Esse princípio de autoridade é um princípio hierárquico piramidal.

Enquanto vocês considerarem que existe um mestre, qualquer que seja, vocês estão submissos a essa
autoridade, quer vocês o queiram ou não.

Há algumas semanas, nós lhes falamos das linhas de força que drenam, literalmente, a energia vital dos corpos
e das almas, em proveito daqueles que lhes apresentam essas leis sociais, essas leis espirituais, seu superior

hierárquico (ndr: suas intervenções de 20 e 24 de agosto de 2012) (2).
E isso vai muito longe, uma vez que diz respeito (eu diria) ao conjunto das relações humanas, que lhes

escapam, no momento, além do simples reconhecimento, da simples comunicação ou da simples relação.

***



O problema da liberdade, é que não existe nenhuma Liberdade em meio ao conhecido: essa Liberdade se
exprime em meio a um quadro preciso, qualquer que seja esse quadro, que ele seja familiar, social e mesmo

espiritual. 
Enquanto existir um quadro, vocês não podem pretender a Liberdade.

Essa liberdade está condicionada ao quadro, uma vez que ela não pode se manifestar senão no interior desse
quadro, e exclusivamente no interior desse quadro.

Se vocês olharem realmente a estrutura da sociedade, se vocês olharem, realmente, a estrutura da religião, a
estrutura de qualquer grupo social, o princípio hierárquico está onipresente.

Portanto, é claro, no nível espiritual, há uma palavra que vai retornar, todo o tempo, é a palavra amor.
E é claro, esse amor está colocado enquanto dogma, está colocado enquanto conduta, enquanto manifestação

de certo número de elementos, que vai, de algum modo, opor-se ao princípio da personalidade.
E assim coloca-se em balanço todo um princípio de culpabilidade, em relação à sua personalidade, e em

relação ao que seria desejável mudar, para se tornar um ser de amor e um ser ascensionado, e se possível,
um mestre.

Tomar o lugar do mestre.
E isso lhes é apresentado como uma evolução completamente normal, sem que ninguém possa trazer-lhes a

prova a mais formal de que isso existe, e de que isso os conduz para onde pretende conduzi-los.

***

É claro, existem leis sociais, energéticas, afetivas, de crenças e de fé, que vão (em certa medida) permitir-lhes
viver alguns elementos, que vão fazer parecer que as paredes da prisão estão um pouco mais longe do que

elas estão, em realidade, e dar-lhes a impressão de um crescimento da consciência.
Enquanto vocês estiverem submissos a um princípio de autoridade exterior, enquanto vocês estiverem

submissos a uma crença (mesmo que ela seja perfeitamente estruturada, e sobretudo no plano espiritual),
enquanto vocês estiverem submissos a uma autoridade exterior ao que vocês São, em Verdade, vocês não

podem pretender nenhuma Liberdade.
O estratagema é muito bem feito.

Ele vai consistir em falar-lhes de amor e de luz, e alimentar, de algum modo, a sua alma, dando-lhes as leis da
evolução da alma em meio à personalidade: isso se chama karma. 

Mas eu espero que vocês compreendam e aceitem, hoje, que o karma só diz respeito à personalidade, que se
reencarna de vida em vida, mesmo que ela não tenha a lembrança, mesmo que ela não tenha a presciência.

***

Assim vai este mundo, onde todos os princípios de organização, de estruturação e de evolução, lhes são, de
algum modo, vendidos como inelutáveis, inexoráveis.

E onde ninguém poderia, de maneira alguma, transgredir essas leis, que foram estabelecidas por “eu não sei
quem”. 

Enquanto vocês estão submissos a isso, em vocês não pode se colocar a interrogação última, não pode se
colocar, em vocês, a necessidade de Liberdade, a sede de Liberdade.

O que faria com que um sistema social, espiritual, organizacional, assim como ligado à encarnação, fosse
limitado, no Conhecimento espontâneo do que existe do outro lado, do que existe além dos mundos da

encarnação?
É claro, ninguém pode responder a esta questão.

Qualquer lógica os faz espelhar um amor (para amanhã), os faz espelhar o karma (que é necessário melhorar),
e os faz espelhar que o ser humano é imperfeito, que o ser humano deve mudar, se quiser ter esperança de

um mundo melhor e viver de modo melhor.
Mas quem, entre esses ensinamentos, entre essas crenças, lhes fala do Mundo do além?

A não ser com palavras veladas como, por exemplo, o fez O CRISTO, como, por exemplo, o fez O BUDA, ou
ainda, alguns ensinamentos tradicionais (que vocês encontram, por exemplo, e é apenas um, entre os sufis).
Enquanto existir o menor princípio de autoridade, enquanto existir a menor submissão a um dogma, enquanto
existir a necessidade de se adaptar a um modelo criado pelo homem, ou de se submeter a uma “autoridade”

dita espiritual, vocês não podem experimentar, de modo algum, o que vocês São, em Verdade, além de
qualquer confinamento ligado ao corpo, à alma, ou a qualquer outra esfera de vida que possa lhes ser

conhecida.

***

É-lhes necessário, portanto, de alguma maneira, admitir o princípio de confinamento.



 É-lhes necessário, portanto, aceitar ver esse confinamento.
Não para descrever os mecanismos, não para esperar poder desfazer as razões e as consequências, mas,

bem mais, para ver as coisas tal como elas são.
Existiu, pelo mundo, e em todas as culturas e tradições, certo número de seres que tiveram acesso à Luz, além

de qualquer organização, além de qualquer hierarquização, ao que é chamado de Absoluto.
Certamente que em número muito mais restrito do que aqueles que puderam viver um acesso ao que nós

denominamos, com vocês: o Si, e o Eu Sou.
O apego ao Si é, justamente, o que conduziu a esse princípio de falsificação certo número de seres, que se

mantêm nas franjas superiores do astral, persuadidos de terem chegado, eles mesmos, à Liberação.
Ora, a Liberação, a partir do instante em que se deixa este mundo, não pode estar sujeita a nenhuma limitação,

a nenhuma forma, e a nenhuma imperfeição.
O que fez então com que esses seres (tendo vivenciado, realmente, processos energéticos, processos de
Consciência, quando de sua encarnação) se reencontrassem, de algum modo, do outro lado da encarnação,

estruturando acontecimentos, estruturando cidades, estruturando mundos?
Que, eles também, apresentam suas próprias leis, suas próprias regras, e onde existe uma submissão a uma

forma (mesmo se essa forma for livre, muito menos densa do que a sua)?
O que é que explica que os seres e as consciências, humanas, puderam reencontrar-se fixados, de algum

modo, em meio a um modelo evolutivo que é, em resumo, sobreposto e similar ao que se passa sobre a Terra
(certamente, mais leve)?

Muito simplesmente, o que eu denominei: o apego ao Si.

***

A Realização do Si, a abertura do que são nomeados os chakras (e em particular, o que é nomeado o 3º olho, o
que é nomeado o despertar da Kundalini) os impulsiona imediatamente em um universo extremamente

colorido, cujas descrições foram muito numerosas.
Deixando-se encontrar seres, deixando-se encontrar algumas consciências.

Dando-lhes referências, em que aparecem luzes, essas luzes, estão representadas na maior parte das
imagens, dos desenhos ou das pinturas, que foram realizadas por aqueles que estiveram em contato com elas.
Então, apresentam-lhes seres, que seriam portadores de virtudes, de funções, de raios, e que administrariam,

em alguma parte, da vida sobre a Terra, e dirigiriam a evolução sobre a Terra, para um melhor, para uma
civilização de amor, uma civilização onde todas as regras seriam harmoniosas, e onde todos os sofrimentos da

Terra seriam melhorados, ou mesmo desapareceriam.
Mas em nenhum momento, mais uma vez, esses seres são capazes de lhes definir o que quer que seja, além

das suas próprias esferas de eleição que se situam, então, nas partes mais altas do astral.
Esse foi o caso há até alguns anos, até o momento em que um certo princípio de Dissolução da matriz astral,

permitiu limitar essa influência particular do desvio da Luz.

***

A Luz é a sua natureza e a sua Essência.
Enquanto existir um sentimento de associação a uma forma (ainda que através do despertar da Kundalini,
ainda que através da ativação dos chakras), vocês permanecem tributários de certo número de formas, de

certo número de luzes, que, em nenhum caso, são a Liberdade.
É nesse momento, chamado de nível dos poderes espirituais, que vai manifestar-se certo número de

consciências (elas também confinadas) para fazê-los aderir, é claro, ao seu caminho.
Fazê-los aderir, e fazê-los concordar, a todos os pontos de vista comuns ao princípio de evolução.

É, de fato, extremamente difícil de compreender e de admitir, para um humano em encarnação, que não existe
absolutamente nenhuma lei de evolução, na perfeição da Criação (quaisquer que sejam as Dimensões,

quaisquer que sejam os Universos, e quaisquer que sejam os Multiversos).

***

A ausência de fundamento, a ausência de vivência do que se situa além dessas esferas, condiciona e confina o
ser humano em um sistema de valores e de crenças que vai levá-lo a tentar melhorar-se progressivamente.
O objetivo desses ensinamentos, é claro, é sempre apresentar-lhes a finalidade como sendo deus, como

sendo o amor, e como sendo a fraternidade.
Existe, portanto, uma sensibilidade particular, do ser humano em busca, dessa noção de amor, de fraternidade

e de evolução.
É muito difícil de entender que isso não existe, jamais existiu, e não existirá jamais, em outro lugar a não ser na

mente daqueles que o conceberam.



Mas que em nenhum caso, aquilo pode corresponder a qualquer Liberação.
Quaisquer que sejam as leis observáveis, qualquer que seja a ilusão do tempo que se desenrola sobre este

mundo, aqueles que vivem o Absoluto podem dizê-lo: não existe nenhum tempo e nenhum espaço.
Existem formas mutáveis.

A Consciência não tem de ser atribuída a uma forma fixa, a um princípio de identificação, a um princípio de
evolução insignificante: isso corresponde, de maneira definitiva, a um confinamento.

***

Então, é claro, enquanto eu o digo, isso não ficará para vocês, enquanto vocês não o vivem por vocês
mesmos, senão, aí também, uma crença.

Mas esta crença é perigosa, por que ela leva o humano a se colocar a questão da Liberdade, da Autonomia, da
Liberação do conhecido, e, sobretudo, sobretudo, encontrar-se, realmente, no Amor.

Que não é nem um ideal, nem uma projeção, nem um melhoramento, nem um princípio de fraternidade, mas,
bem mais, a própria natureza, como vocês o sabem, que vocês São, além de qualquer aparência, além de

qualquer encarnação, e além de qualquer Plano intermediário.
Como o que seria perfeito (desde a Essência, desde a primeira manifestação) teria necessidade de percorrer
os mundos da encarnação, cada vez mais densos, cada vez mais sofridos, cada vez mais separado e dividido,

para reencontrar, um dia, o que ele era, ao partir?
Qual seria o saber, em relação ao Absoluto?
Qual seria o saber em relação à Luz Vibral?

Ninguém pode trazer resposta a essa questão, por uma razão que é muito simples: ela não existe.
Vocês são perfeitos, desde a origem.

Somente, exatamente, a criação dessas leis, ditas de evolução (reflexos das crenças desses ditos indivíduos
tendo realizado o Si) os confinou, de maneira ainda mais sutil no nível espiritual, em relação ao que vocês São,

em Verdade.

***

O interesse não é absolutamente crer no que eu digo, mas sim, verificar por vocês mesmos.
Ora, isso não pode ser verificável, e isso não se verifica, se, anteriormente, vocês, pela sua Atenção e sua

Intenção, rejeitaram para longe de vocês o conjunto desses ensinamentos.
Somente o Amor, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, são capazes de fazê-los descobrir a Verdade.

Tudo o que lhes é conhecido, absolutamente tudo o que é percebido por vocês (neste mundo, como nos
Planos que eu denominei “astral”) não têm nenhuma realidade no Plano do Absoluto.

Eles não existem mesmo.
Eles são apenas projeções da consciência: um conjunto de consciências tendo realizado projeções comuns,

tendo imaginado, suposto, leis de evolução que existem apenas nessas consciências.
O mundo é perfeito, desde o início.

Não há nem expansão, nem contração.
A ilusão de um movimento está, justamente, ligada à ilusão do tempo no qual vocês vivem.

A partir do momento em que a ilusão do tempo e do movimento é criada, segue-se um princípio de
distanciamento, que vai ele mesmo conduzir, dele próprio, à criação de certo número de leis, que não existiam

anteriormente, que vão reforçar as crenças, reforçar o confinamento, e reforçar a ilusão de qualquer evolução, e
de qualquer mestria que seja.

***

Nossa situação, quando nós nos nomeamos Anciãos, ou Estrelas, ou ainda os Arcanjos, é somente uma
reunião de Consciências, tendo por único objetivo favorecer a sua Liberdade, favorecer a sua Liberação, a fim

de fazê-los cessar de crer, ou aderir, ao que podem lhes sugerir.
A única maneira que nós encontramos (que isso seja em meio ao Conclave dos Anciãos e das Estrelas, que

seja em meio ao Conclave Arcangélico, como em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres) tem
sido levar sua consciência à noção de Vibração, à noção de Consciência Vibral, até levá-los ao ponto que
vocês conhecem, que é a Liberação da Terra, o nascimento da Onda particular, nomeada Onda da Vida.

Essa Onda da Vida foi descrita, de maneira extremamente velada, nos ensinamentos originais e primordiais,
referindo-se a uma Onda se propagando, efetivamente, desde os pés, e que permitia religar-se, de maneira

efetiva, à Terra.
Não segundo os princípios viciados e alterados, onde desde que um ser humano queira escapar do

condicionamento, qualquer que ele seja, lhe diriam que ele não tem os pés na Terra: os pés estão sobre a



Terra, as Raízes estão no Núcleo Cristalino, e em nenhum outro lugar.
A recuperação das suas verdadeiras Raízes abre-os ao Absoluto, e os faz viver o Último estado, além de

qualquer estado.

***

Enquanto isso não foi conscientizado, vivido, e atualizado, vocês permaneceram submissos ao princípio do
confinamento, qualquer que seja a sua função. 

O apego ao Si é certamente, hoje, (como para essas consciências que estão confinadas, elas próprias, em
meio às esferas astrais), o princípio o mais importante a ultrapassar e transcender.

O apego ao Si representa o exato inverso do Abandono do Si.
Foi explicado, de diferentes maneiras, que o apego ao Si resulta, é claro, do medo da Dissolução, do medo da

perda da própria consciência (que isso seja no nível da personalidade, ou do Si, que foi vivido e integrado).
A permanência do Si, e, portanto, o apego ao Si, dele próprio, vai criar as condições propícias à eclosão de
novas leis, como foram representadas pelos ensinamentos que apareceram no 20º século, e aos quais, por

experiência, eu me desolidarizei extremamente rápido.
Enquanto existir, acima de vocês, alguém que lhes diga o que é necessário fazer, para vocês se adaptarem às
leis que foram criadas por ele mesmo, pretextando-as criadas por um deus hipotético, isso apenas vai confiná-

los e limitá-los novamente, ainda que essa esfera não seja unicamente a esfera da sua vida, ou da sua
encarnação.

***

A Liberdade e a Autonomia não pode se encontrar, e Viver, a não ser na condição de vocês renunciarem, real e
formalmente, a tudo o que não é a sua experiência.

 Enquanto vocês aderirem à experiência de um outro, vocês não são Livres.
Enquanto vocês seguirem quem quer que seja, vocês não são Livres.

A única Liberdade é realizar o que vocês São sozinhos, e nessa solidão, há o Mundo inteiro, as Dimensões na
sua totalidade, e o Amor o mais puro, o mais Absoluto, o mais Vibral, que vocês jamais cessaram de Ser.

Assim, portanto, como lhes disse BIDI, trata-se simplesmente de um ponto de vista.
 Seja o ponto de vista que se exprime por meio do corpo e da personalidade, e isso dá o que se chama de

ego.
Seja que ele se exerça por meio do acesso à impermanência do Si, à imanência do Si, a não divisão da

Consciência unificada (denominada Unidade ou Si, ou Eu Sou), que é já, é claro, para aquele que não o vive,
um objetivo que se poderia qualificar de mágico ou de magnífico (mas, isso não é, em nenhum caso, qualquer

finalidade).

***

Enquanto existe esse apego ao Si, o princípio de confinamento está sempre presente.
 Há, de algum modo, a vivência da Consciência Vibral da Unidade: a Consciência percebe, aí nesse momento,

que ela não está separada, como ela o acreditava em meio ao ego.
Ela percebe as ondas, ela percebe as energias, ela percebe a abertura dos centros energéticos, ela realiza o

Si, mas para tanto, essa não é a finalidade.
O perigo é, efetivamente, parar nesse nível, e construir novas leis confinantes, resultantes da observação e da

própria percepção desse nível da Consciência.
Esse nível da Consciência é apenas um estágio do que vocês São, mesmo se ele aparecer como mais amplo,
e indiscutivelmente mais realizado e luminoso do que aquele que cabe sob seus sentidos habituais, ele não é a

Verdade.
Ele não é em nada qualquer finalidade, na medida em que jamais houve partida, e jamais houve chegada.

***

Extrair-se disso, já é olhar isso.
Não com julgamento, não com desdém, mas aceitar a eventualidade de que isso é apenas transitório.

É a vocês (e mais uma vez, somente a vocês) que cabe se desembaraçar do conjunto do que os mantém em
confinamento.

Ora, vocês sabem muito bem, que vocês não o podem pela própria lei de ação e reação.
E aí reside a maior das ilusões, que foi a de fazê-los crer que resolvendo as consequências de todas as ações



passadas, vocês iriam poder se liberar dessas ações passadas: não existe nenhuma liberação possível em
meio ao confinamento, porque, como imaginar que a menor das ações que vocês criaram, em um tempo muito

antigo (na linearidade do tempo), chegaria a solucionar-se?
Como o conjunto das ações que vocês acionaram poderia, um dia, solucionar-se?

A trama é tão bem feita, e tão complexa, que não há nenhum meio de desfazer o novelo, enquanto vocês se
dirigirem tanto à consciência do ego, como à Consciência do Si.

***

Esse apego ao Si representa, de algum modo, um ferrolho, e ele é o ferrolho do ego espiritual.
Eu disse ego espiritual e não orgulho espiritual.

O ego espiritual consiste, simplesmente, em ter uma pessoa, tendo vivido o acesso a uma Vibração particular,
tendo contatado a energia particular que chega sobre a Terra desde uma trintena de anos.

Essa época de 30 anos foi largamente antecipada, e fechada a sete chaves, aí também, por aqueles que
criaram os ensinamentos, ditos espirituais, da alma.

De modo a evitar, exatamente, que o ser humano encontre sua Liberdade, o mais frequentemente, e contra a
vontade deles, sem o saber eles mesmos: não há nada de pior do que um zarolho que guia um cego.

Ora, esses seres são zarolhos.
Eu não falo da visão dos olhos, mas eu falo da Visão do coração, da Visão Real do que é o Amor, pela

Vivência do Amor, e a Essência do Amor.
É claro, existem princípios de humanismo.

É claro, existe, realmente, uma vontade de servir, daquelas consciências, como das consciências humanas que
aderem a esses princípios e a essas leis de evolução.

E, aliás, é extremamente sedutor e fascinante voltar a vida (quando a vida de um indivíduo se volta) da sua
pequena pessoa para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs.

E esse, evidentemente, já é um primeiro passo.
Mas jamais considerem esse primeiro passo como o Último passo porque, de fato, na Realidade, não existe

nenhum passo.
Exceto os Véus que vocês se colocaram, que foram colocados, pela projeção da consciência, do conjunto de

consciências, em meio a um sonho comum.

***

É a participação nesse sonho comum que dá a ilusão de uma substância, a ilusão de uma realidade, e a ilusão
de uma evolução.

Enquanto vocês não estiverem Liberados dessa maneira de ver, vocês não poderão acessar a Liberação do Si
em meio ao Absoluto.

É necessário, efetivamente, Abandonar o Si.
É necessário, efetivamente, uma vez que o Eu Sou está realizado, ir além do Eu Sou.

Como lhes diria BIDI, é necessário constatar que o Eu Sou, inscrito no corpo em que vocês estão, na
consciência em que vocês estavam anteriormente, amplia o seu ponto de vista (que lhes dá a viver a não

separação, a Unidade, o Eu Sou, a Alegria), mas isso não é, em nenhum caso, uma finalidade.
Como vocês o sabem, o conjunto da Terra será Liberado, mas as condições das crenças que vocês

mantiverem, no momento da Liberação, serão (de algum modo) condicionantes para um eventual Futuro, ou um
eventual Destino.

Ou, em todo caso, se eu puder me exprimir assim, para ser Livre, totalmente ou não.
Existe então uma maneira de proceder.

Isso foi comunicado a vocês, de modo extremamente preciso, por BIDI, e diz respeito ao princípio da
investigação e da Refutação.

***

Portanto, ali nesse estado, vocês constatam que alguns de vocês tocaram a Última Presença, outros tocaram o
Absoluto (se pudermos exprimir assim), e outros parecem, mais uma vez, fixados nesse apego ao Si.

Esse é o ferrolho do ego espiritual.
O que eu posso acrescentar a isso, é que há efetivamente, além dos medos, um apego, além da sua forma, à

existência em meio a uma forma.
É, de fato, extremamente difícil, assim como impossível, conceber existir fora de uma forma, como fora de um

tempo e de um espaço: somente o Absoluto o revela.



Ora, viver o Absoluto não é uma Passagem.
Viver Absoluto é refutar tudo o que não é a Verdade Absoluta.

O que passa, portanto, pela eliminação de todas as verdades relativas.
O que passa, portanto, pela cessação da ação e reação, mesmo em sua vida ordinária.

O que quer dizer não reagir.
O que quer dizer agir estando desapegado de qualquer fruto dessa ação, estando desapegado de qualquer

eventualidade de reação.

***

Isso vai colocar, de algum modo, as bases da sua própria Liberação.
Enquanto vocês estão submissos a um ensinamento, enquanto vocês não vivem vocês mesmos os efeitos, no

nível Vibratório (quaisquer que sejam as energias que se manifestem), vocês não podem pretender a
Liberdade.

Há muito poucos dias, um outro Ancião deu-lhes os elementos que correspondem, eu diria, como ele o disse,
aos sintomas e aos sinais que acompanham a Passagem à Última Presença, que prefigura, de algum modo, o

Absoluto (ndr: ver as intervenções de SRI AUROBINDO de 22 de agosto e 1º de setembro de 2012) (3).
O apego a uma forma, qualquer que ela seja, decorre diretamente do confinamento vivido em meio a este

mundo, e em meio às esferas nomeadas astrais, do outro lado do que é nomeado a morte.
Mas nem a vida, nem a morte, são a Verdade.

Vocês São Absoluto, não existe nem vida, nem morte.
Existe simplesmente o Amor, em meio ao Absoluto que É (se eu puder dizer assim) a verdadeira Vida.

Não há nada para melhorar, crer nisto é já uma crença.
Mesmo se existe, efetivamente, em meio à personalidade como em meio ao Si, uma espécie de progressão,
de melhoramento e de amplificação, que faz crer que a finalidade se encontra nesse nível: isto é estritamente

impossível.
O apego ao Si, além de qualquer medo presente em meio à personalidade, representa, portanto, esse ferrolho

do ego espiritual, que é uma Última etapa.
Que é uma Renúncia: quaisquer que sejam as palavras que tenham sido empregadas (que seja o Sacrifício, a

Ressurreição, a Renúncia), não há outra maneira a não ser perceber claramente que o Eu Sou não é em
nenhum caso o Último.

O Eu Sou é a prefiguração, o Eu Sou é a penúltima manifestação.
Enquanto o Eu Sou não é rejeitado, no sentido simbólico, enquanto ele é percebido como a última identidade,
é-lhes feito exatamente conforme a sua Consciência: o que quer dizer que vocês não podem passar ao outro

lado de qualquer Véu, e de qualquer ignorância.

***

Todo sistema de conhecimento, qualquer que ele seja, e isso foi muito largamente explicitado pelo Arcanjo
JOFIEL no ano de 2008 (ndr: ver intervenções na seção “mensagens a ler”) (4), deve-se tomar com pinças, e

deve ser experimentado, e em finalidade, rejeitado.
Tudo o que nós lhes demos (o conjunto das Vibrações, o conjunto dos Yogas, o conjunto das informações)

tem somente um único objetivo: conduzi-los a este ponto, este ponto que começou a se revelar no início deste
ano.

Vocês estão no momento em que a Terra, que vive a sua Liberação, deve viver as consequências da sua
própria Liberação, que é a sua Translação Dimensional.

Essa Translação Dimensional é também a de vocês.
Se vocês aceitarem que não pode existir a menor solução de continuidade entre a personalidade, o Eu Sou,

este mundo, o mundo astral, e o novo mundo.
Não é uma Passagem, é bem (como lhes foi explicado) uma Transubstanciação.

Não se pode comparar isso a uma faixa de frequências: vocês evoluem em uma faixa de frequências, a
próxima faixa de frequências não é absolutamente sobreponível à antiga faixa de frequências.

Não há solução de continuidade, não há sobreposição, não há Passagem, no sentido em que se pode
entender, como uma continuidade: há o desaparecimento, e reaparecimento.

Enquanto isso não for conscientizado, enquanto isso não for realizado, pelo acesso ao Absoluto, pode haver
apenas a crença em um mundo melhor, a crença em um mundo em que tudo vai continuar, de maneira mais

leve.
Que isso seja em outros Planos, isso não pode existir.

***



Toda forma, no nível dos Mundos Unificados multidimensionais, jamais está fixada.
A Consciência (como nós lhes dissemos) não está jamais localizada, de maneira formal, em meio a uma forma,

em meio a um tempo, em meio a uma Dimensão, mas se exprime de maneira conjunta, no conjunto das
Dimensões.

Vocês podem dizer, neste mundo, que isso é possível?
Vocês podem dizer que aqueles que têm lhes colocado os preceitos de alguns ensinamentos, concernentes

às leis da alma, lhes falaram desse acesso multidimensional?
Não, eles estão efetivamente fixados em uma forma.

Nós, Anciãos, não estamos absolutamente fixados na menor forma.
Sem entrar em detalhes, a maneira como nós nos exprimimos, hoje, mesmo se existe uma Embarcação dos

Anciãos, corresponde a um mecanismo que está diretamente religado, ao que eu nomearia a
ultratemporalidade.

Isso quer dizer a capacidade de estar presente neste tempo, como em outros tempos, não havendo nenhuma
solução de continuidade, em nosso espaço como no seu espaço (e isso, de maneira cada vez mais próxima,

perceptível pelo seu Canal Mariano).
Mas, apesar disso, nós não buscamos vender-lhes nenhuma organização, nenhuma hierarquia, nenhuma

estruturação, em meio em não importa qual mundo.
Nós lhes falamos, cada vez mais frequentemente (após uma etapa, eu diria, de formação Vibratória), para ser o

que vocês São.
Além de qualquer autoridade, além de qualquer condicionamento, além de qualquer projeção, e de qualquer

ideia preconcebida sobre o que vocês São.
Nós lhes falamos, portanto, da Liberdade, e certamente não ao conhecimento da personalidade, e certamente

não ao conhecimento do que é nomeado a energia, ou qualquer outra coisa.
Nós simplesmente atraímos sua atenção sobre os Pontos de contato que se desenvolveram, na mesma

medida, entre esse corpo que vocês habitam e o Corpo de Estado de Ser (ndr: abordados na série
“protocolos”) (5).

***

Hoje, na hora em que certo número de elementos do Céu e da Terra se conjuga, em vocês, como na superfície
deste mundo, como em meio ao mundo astral, é tempo de realizar o que vocês São, além de qualquer

Realização da pessoa, e além de qualquer Si.
Viver o Manto Azul da Graça, viver o Canal Mariano, e, sobretudo, viver a Onda da Vida, são os elementos

formais que lhes permitem identificar sua Liberação em curso.
 Além da personalidade, se vocês vivem o Si (manifestado, eu os lembro, pela Alegria, pelo Fogo do Coração
ou pelas Coroas Radiantes do Coração e da cabeça, e eventualmente pelo despertar da Kundalini), enquanto
o Canal do Éter, pela Onda da Vida, não estiver revestido de Partículas de Onda da Vida (que são também as
Partículas Adamantinas, um pouco diferentes), vocês não podem ser Liberados, e vocês não podem viver a

Liberação antes do momento da Liberação final da Terra.
 Ainda é necessário que, em sua consciência (seja no nível da personalidade, ou instalado em meio ao Si), haja

a eventualidade e a possibilidade, sem o buscar, de Ser realmente o que nós lhes dissemos, quer dizer,
Absoluto.

***

Existe, portanto, uma Última Revolução da sua Consciência a efetuar.
Quer vocês chamem de Abandono do Si ou apego ao Si, isso lhes mostra simplesmente, enquanto vocês não

são Absoluto, o que se desenrola em meio à sua pessoa, como do Si, que não é nada mais senão a sua
adesão às crenças ultrapassadas, não tendo nenhum sentido para o que vocês São, na Eternidade, quer dizer,

Absoluto.
Eu os convido então a se colocarem a questão, não de crer ou de não crer, mas, sim, de realizar, segundo a

posição em que vocês estão, ao que vocês aderem.
Vocês aderem a um princípio de Liberdade?
Vocês aderem a um princípio de evolução?

Vocês aderem às ligações familiares, ou aderem a suas Linhas Estelares?
Vocês aderem ao seu medo, ou vocês aderem ao Amor?

Vocês aderem ao condicionamento?
Ou vocês aderem ao que é não condicionado, e não nascido?

Daí decorrerá a vivência, ou não, do que vocês São, em Verdade, além de qualquer finalidade, e do que vocês
sempre Foram.



***

Enquanto vocês considerarem, na menor parcela da sua consciência (que seja do Si ou da personalidade), que
há algo a melhorar, enquanto vocês considerarem que há algo a mudar, que põe uma distância entre o que

vocês São e o que vocês projetam ser, vocês estão submissos às leis do confinamento.
Assim, portanto, se vocês forem capazes, no espaço de um instante, de deter qualquer princípio de crença,
qualquer princípio de adesão a qualquer lei que seja, se vocês forem capazes, no tempo de um instante, de
não estarem mais submissos ao passado e ao futuro, e ainda menos ao tempo presente, de se extraírem de

qualquer definição (temporal, espacial, corporal, da alma, ou do que quer que seja além disso), a perda total de
qualquer identidade e de qualquer identificação os fará viver, de maneira instantânea, o que vocês São, além de

qualquer Véu e de qualquer ilusão.
É necessário ainda, para isso, aceitar a eventualidade.

É necessário para isso, fazer calar todo sinal e sinais, vindo da pessoa como da alma.
 Foi ao que nós os convidamos, durante estes anos.

É ao que a Terra vai convidá-los também, de maneira muito mais persuasiva do que as simples palavras, ou do
que as simples Vibrações chegando da Luz Supramental ou do Núcleo da Terra.

***

Assim, portanto, se eu lhes digo: “vocês estão prontos?”, não é uma questão de qualquer preparação, mas sim
de um estado de ser além de qualquer ser, de qualquer pessoa, de qualquer identidade, de qualquer

casualidade e de qualquer evolução.
Se vocês chegarem a se dessituarem, a se deslocalizarem, o que não seria senão na consciência e no mental,

no Si como na personalidade, não há nenhuma dúvida de que, de maneira extremamente rápida, eu diria
mesmo brutal, vocês encontrarão a natureza profunda, real e autêntica, do que vocês São, além de qualquer

aparência, de qualquer evolução, de qualquer alma e de qualquer corpo.

***

Eis o que eu tinha a emitir, que, em resumo, reforça (eu o espero) tudo o que eu pude dizer, durante esses
anos.

Se há em vocês interrogações, questões em relação a isso, complementares, eu quero bem demorar-me com
vocês, com grande prazer.

***

Nós não temos perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes rendo Graças pela sua escuta benevolente. 
Eu proponho um momento de Fusão com o Duplo KI-RIS-TI, eu rendo Graças, mais uma vez, pela sua escuta.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu lhes digo até breve.
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~ SER AMOR ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, instalemo-nos, juntos, na nossa Presença e na Alegria.

As palavras, as frases e os pensamentos que eu vou entregar a vocês, certamente não são novidade, mas,
muito mais, uma colocação em evidência, a mais intensa, a mais Vibrante, do que significa: Ser Amor.

Eu irei empregar, em um agenciamento específico, as palavras que já lhes foram perfeitamente definidas, por
outro ou por mim mesmo.

O objetivo reconhecido não é ensinar-lhes mais alguma coisa, mas, muito mais, compartilhar, entre nós, um
momento de Graça e de Eternidade, eu o espero.

Nós iremos abordar essas duas palavras juntas, que são: Ser Amor.

Ser Amor é o resultado de elementos que lhes foram dados.
Ser Amor é o desaparecimento de toda crença, a instalação na Transparência, na Simplicidade, além da

dualidade e além da Unidade, além de toda identidade e de toda pessoa.

Ser Amor é o que nós Somos, todos nós, sem exceção.
A diferença está simplesmente ligada, justamente, às crenças, e às distâncias que podem ter sido colocadas

pela ilusão do caminho, pela ilusão de manter alguma coisa.
Quando chegar o momento em que se transcender, em vocês, e desaparecer todas as ilusões, todas as

crenças, todas as vontades, todas as tentativas de se obter alguma coisa, quando o sentido de uma pessoa
desaparecer, quando o próprio sentido da existência desaparecer, então, o Amor aparece.

E naquele momento, Ser Amor se torna a única Realidade, a única Verdade tangível.

Ser Amor é encontrar a Morada da Paz Suprema, desprovida de toda crença e de toda apreensão.

Ser Amor é um abrasamento de cada uma das células, de cada parcela da Consciência, conduzindo para além
de todo conhecido e, sobretudo, para além da Consciência.

Ser Amor é perceber que não há nada mais, exceto as aparências dos jogos de papéis.

Ser Amor está além do estado podendo ser definido, mesmo se, obviamente, as palavras possam ali ser
unidas, e trazer a sua própria semântica, o seu próprio sentido, e a sua própria significação.

É (como lhes disseram as Estrelas, e algumas dentre elas) desaparecer, para estar plenamente Presente,
plenamente Lúcido.
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Ser Amor é renunciar ao efêmero, Transcendê-lo.
É encontrar o que jamais foi perdido, de outra forma senão através dos jogos e das identidades.

Ser Amor é não mais colocar distância, entre as existências (aparentemente separadas), entre as pessoas,
entre os objetos.

Ser Amor é transcender a sensação, o sentido e a percepção.
É estar plenamente Presente, plenamente Tranquilo.

O momento em que desaparece todo sentido do “eu” e todo sentido do Si, todo sentido do um, e todo sentido
do outro.

Então, o coração do Coração, o centro do Centro, é a única Verdade.
É o momento em que a Transparência é tal, que a realidade do Amor é a evidência a mais bem sucedida.

É o momento em que o movimento cessa.

Ser Amor é redescobrir, além de toda definição e de toda vontade, o que nós Somos.
Além da eliminação de toda distância, neste estado de Abandono, descobre-se o que era inaparente.

Desaparecer no “eu” e desaparecer no Si, desaparecer no mundo, é ali aparecer, mas completo e inteiro.

Ser Amor é não mais ter barreiras, não mais estar condicionado, por nenhuma palavra, por nenhum olhar, por
nenhum passado, por nenhuma circunstância.

É se tornar o que É: o Caminho, a Verdade e a Vida.
O Alfa e o Ômega.

Ressurreição da Alegria sem fim.

Ser Amor é ser nutrido pelo Amor, é ver a sua sede saciada, pela Eternidade.

Ser Amor é pôr fim a toda dúvida, a toda pergunta e a toda resposta, instalando a Evidência como a própria
natureza do que nós Somos.

Ser Amor é a Graça do estado de Graça.
É Ver claramente, além de toda visão, de toda aparência, de todo julgamento e de toda ideia.

Estar Livre de todo encadeamento e de toda ideia preconcebida, Livre de todo raciocínio.

Ser Amor é estar Livre de qualquer futuro.
Ser Amor é estar Aqui e Agora, na totalidade, na Eternidade.

Ser Amor está, naturalmente, além de querer o Amor.
Ser Amor está além de dar o Amor.

É perceber e Ver, além dos olhos, além da forma e além da informa.
É se instalar no que sempre esteve instalado.

É não mais perceber a menor distância, a menor diferença entre você e eu, além da identidade, além da forma
e além da Consciência.

Ser Amor é a bênção da Graça, constantemente renovada, independentemente de toda condição e de toda
restrição.

É se apreender do indescritível, para restituí-lo à Verdade.
É uma Alegria sem objeto, que nada tem o que fazer de qualquer circunstância.



Ser Amor é o Amor de Ser, de Ser além de todo ser, de toda densidade.
É o Último, não antes e não depois de qualquer busca, porque o Caminho não é um caminho, assim como isso
não é um estado, mas uma forma de permanência e de imanência, onde não existe qualquer interstício para a

menor justificativa.
É o instante em que se apaga todo efêmero e toda suposição.

Ser Amor é um desaparecimento, uma Dissolução ardente dos efêmeros da vida, a fim de que apenas
permaneça a palavra Vida.

Ser Amor é o Fogo do Batismo, conjuntamente com o Fogo da Ressurreição.
A Água do Céu.
A Ode à Vida.

Ser Amor é Ressuscitar à sua Verdade, não aquela da pessoa, mas aquela do Amor.

Ser Amor é o “sim” perpétuo ao Amor, cujo Veículo é a Luz, sem sombra carregada, sem canto nem recanto.

Ser Amor é o momento em que o Silêncio se torna mais falante do que as palavras, e mais intenso do que as
frases.

Ser Amor é restabelecer a Visão sem os olhos, na Clareza e na Transparência, e na Profundez da Unidade.

Ser Amor é aceitar o Amor, dar-se si mesmo, no Abandono do Si e no Abandono ao Amor.
É viver a Vida, sem morte e sem ilusão.

Ser Amor é não mais jogar, nas aparências, nos apegos.

Ser Amor é dar-se, a fim de que o Amor se torne a Doação, não chamando qualquer vontade, porque
espontâneo.

É imitar, sem copiar, aquele que foi o Alfa e o Ômega, inscrito na atemporalidade, muito acima de toda história
e de toda narrativa.

É compor, sobre este mundo como em todo mundo, a Música das Esferas, sequenciando-se pela Liberdade
do Amor, sem constrangimento, sem freio, sem limite.

É escutar a testemunha do Amor, que é Canto.

Ser Amor é não mais depender de qualquer circunstância, e de qualquer estado, porque a Graça preenche
tudo.

É o momento em que se depõe todas as armas, porque todo combate é em vão.
É fazer a Vontade da Luz, que é Inteligência e Esperança.

É acolher a Providência, acolher a Alegria, assim como qualquer sofrimento, porque nenhum sofrimento pode
persistir, além do efêmero.

Ao trazer essas palavras a vocês, eu me conduzo a vocês, e eu abro o que vocês abriram em mim: o coração
do Coração.

E aí, juntos, unidos e Um, na nossa Presença, na nossa doação, nós realizamos o Incognoscível.

Ser Amor é estar aí, sem interrupção, à nossa escuta, ao nosso acolhimento mútuo.
E é assim que eu me junto, em vocês, e a vocês, no Caminho, na Verdade e na Vida.

Então, juntos, eu digo: Vivamos.
Então, cabe a cada um me chamar, e Viver.



No espaço do meu Silêncio, eu acolho vocês, nas suas palavras como no silêncio de vocês, no mesmo
Caminho, na mesma Verdade e na mesma Vida.

Eu me calo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K, em vocês, e com vocês.
Eu abençoo o nosso encontro.

Permaneçamos Tranquilos e Humildes, para Viver.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu abençoo o nosso Amor.
Eu saúdo em vocês o que não pode desaparecer.

É-lhes possível, no Alinhamento a vir, nomear-me e chamar-me, porque eu vou nomeá-los e chamá-los.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K lhes diz até logo mais.
Até logo.
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~ QUANDO O CORAÇÃO FALA ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na encarnação, presentes aqui e em outros lugares, instalemo-nos, primeiramente, em um

estado de Paz auspiciosa permitindo, além das palavras que eu vou transmitir a vocês, viver o impacto
Vibratório e na consciência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

As palavras que eu vou lhes transmitir, assim como a Vibração e a consciência que os conduzem, vão tentar
fazê-los alcançar a própria essência do que ocorre quando o Coração fala.

Isso se inscreve diretamente nos mecanismos correspondentes à ativação do que foi denominado Coração
Ascensional, por intermédio da Merkabah.

Eu não irei abordar os processos Vibratórios, nem de localização: eles não são da minha esfera.
Mas, muito mais, dar-lhes os elementos que são aguardados quanto às modificações visíveis no desenrolar da

consciência, tanto do Eu como do Si.
O mecanismo das primícias do Coração Ascensional, ligado ao conjunto dos processos que foram entregues a
vocês, nesses últimos meses (e que talvez vocês tenham vivenciado, na sua intensidade, na sua globalidade,

ou por experiência, em certos momentos), vai provocar, antes mesmo de falar de transição, de Ascensão ou de
Translação dimensional, mudanças, objetivas e concretas, dos mecanismos de funcionamento da sua

consciência.
Descrever esses mecanismos, obtidos pela colocação em funcionamento do Coração Ascensional, permite

também situá-los em relação a esses ditos mecanismos e para, eventualmente, ajustar a sua consciência
ordinária em relação ao que acontece quando o Coração Ascensional, e a Liberação, ocorrem, ou ocorreram.

Naquele momento, a consciência que se expressa não é mais a consciência da personalidade, nem se a
personalidade, é claro, estiver sempre presente, por enquanto, aí onde vocês estão.

Mas o que irá se exprimir, na maioria das vezes, não será mais o ego da pessoa, nem a estrutura egotista de
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base, mas, sim, o coração da pessoa.

*** 

Quando o Coração fala, bem, as palavras não têm mais o mesmo escopo.
O Verbo criador permite, pelo próprio Sopro, e pela Vibração das palavras pronunciadas, ter uma eficiência

muito além das zonas de compreensão da linguagem, mas diretamente no aspecto Vibral.
Foi assim, aliás, que muitos intervenientes, em meio a esta estrutura, puderam fazê-los experimentar e viver

experiências e estados de consciência profundamente diferentes, além do sentido das palavras.
A Vibração levada pelas palavras (quando o coração Ascensional está em ação, quando a Onda da Vida fez o

seu caminho, do mesmo modo, o Canal Mariano) permitiu os Encontros com nossas Dimensões.
Mobilizando, então, uma série de processos, dito energético ou Vibratório.

Mas, também e principalmente, empregando a modificação da consciência, facilmente perceptível.
Essas modificações da consciência vão fazer com que o conjunto dos modos de comunicação, dos modos de

partilhas e de relacionamentos, não seja mais definido no contexto da estrutura egotista de base, mas, sim,
diretamente pelo coração.

E as consequências serão observáveis.
Vejamos então, se vocês quiserem, quais são essas consequências.

***
 

Quando o Coração fala, a consciência do ser cujo Coração está falando não pode, em nenhum caso, sejam
quais forem as situações, procurar alguma vantagem, seja no nível que for, em relação à expressão do que ele

é, a expressão do que ele pede, a expressão do que ele partilha.
Os comportamentos espontâneos, ligados à Doação, manifestam-se, eu diria, sem o conhecimento da

consciência egotista de base.
A consciência se encontra então, no nível da pessoa, a dar e a abrir, de maneira muito mais espontânea, o que,

anteriormente, não podia ser o caso durante algumas ações ou alguns Encontros.
A instalação da Transparência dá a capacidade, àquele cujo Coração fala, para exprimir as palavras que não
são oriundas, nem dos pensamentos, nem das ideias, nem do mental, mas diretamente do que poderia ser

chamado de Voz do Coração ou Voz Interior ou da Criança Interior.
O que se expressa, então (e de maneira como eu disse, espontânea e autônoma), é cada vez menos

referenciado à experiência pessoal ou a qualquer apropriação ou demonstração pessoal, seja do que for.

*** 

Quando o Coração fala, as palavras tornam-se mais importantes, não no sentido daquilo que é empregado,
mas, muito mais, no que é veiculado, mesmo pelas palavras comuns.

Muito além da sua compreensão, o impacto é, portanto, Vibratório, e na consciência do indivíduo ao qual a
relação é destinada.

Quando o Coração fala, não há qualquer vantagem pessoal que ser tomada, nem buscada.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir nem implicações emocionais, nem implicações referenciadas em
relação ao seu próprio mental, ou seja, a uma referência do passado.

A ação, a palavra [a fala], a expressão, torna-se, cada vez mais frequentemente, livre de todo
contingenciamento, de toda regra social, de toda regra moral, para apenas exprimir a Unidade do Coração.

Toda noção de falatório (no sentido de diálogo em vão referente a um Irmão ou a uma Irmã que está ausente) é
eliminada automaticamente da consciência egotista de base.

*** 

O sentido do serviço, o sentido da dedicação, não é uma obrigação, mas se torna uma necessidade imperiosa,
diretamente emitida pelo Coração, fazendo com que o serviço de doação de si sobrevenha sozinho, sem

qualquer intervenção da vontade ou da vontade de fazer o bem.

*** 

Quando o Coração fala, as estruturas Vibrais daquele que fala são ativadas, dando as percepções (ocorrendo,
de maneira concomitante) das zonas de ativação, específicas, de uma das Coroas, de uma das Portas, ao

mesmo tempo em que as palavras são pronunciadas.



Quando o Coração fala, não pode mais ser tolerada, em meio à consciência egotista de base, a menor
distorção de comunicação, ligada à interpretação ou ao sentido errôneo do que é transmitido ou recebido.

*** 

Quando o Coração fala, aquele que se coloca, então, à escuta, será impregnado, não pelos sentidos das
palavras, mas, sim, pela Vibração das palavras, acrescentando à Transparência e à incapacidade para

modificar ou para interpretar o sentido das palavras pronunciadas.

*** 

Quando o Coração fala, comunicar-se com o seu próprio Coração, como se comunicar com as nossas
Presenças, torna-se cada vez mais fácil.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir o menor vestígio de sedução ou de predação nas palavras, tanto no
seu sentido como na sua Vibração.

*** 

Quando o Coração fala, cada palavra não está mais ligada a qualquer tempo.
O que significa que as palavras e as frases podem ser expressas, e retomadas em um tempo posterior, sem

que o sentido seja alterado.
O Coração tem por hábito falar e se expressar através da consciência egotista de base, muitas vezes por

metáfora, por imagem que não pode prestar-se à confusão quanto ao sentido da sua interpretação.
As palavras podem ser então definidas como as mais justas e as mais adaptadas, não à consciência egotista

daquele cujo Coração fala, mas daquele a quem são dirigidas essas palavras.
Há, portanto, o emprego de vocabulário que não é mais oriundo dos conceitos daquele que fala, mas, muito
mais, daquele que recebe, a fim de que a compreensão e o sentido do que é emitido, pela Vibração e pelo

sentido da palavra, não possam ser alterados.

*** 

Quando o Coração fala, qualquer vontade ou qualquer subtendido visando questionar o outro, apaga-se
totalmente.

Há uma forma de reorientação da palavra.
O que é expresso é o Ser interior, e não mais qualquer crítica do Irmão ou da Irmã que está na frente.

O exemplo mais simples: imaginem que vocês estejam na consciência egotista de base e que o Coração fala,
um Irmão ou uma Irmã, seja qual for o seu lugar no seu ambiente, magoa vocês.

O que vocês vão sentir, e o que vocês vão exprimir, não é: “você me magoou”, mas, simplesmente: “o que
você exprimiu me magoou”.

Há então uma despersonalização, de algum modo, da relação egotista de base.
Nesse caso, o outro não é mais concebido como um adversário, como um concorrente, ou como um ser

distinto: vocês não falam mais dele, mas do efeito das suas palavras sobre vocês.
E o efeito das palavras dele não representa o que ele é.

Isso não tem que se tornar uma regra, mas é uma regra que se estabelece por si quando a consciência do
Coração fala.

No que vocês conduzem, atualmente, no que se é deixado viver e experimentar, a Inteligência da Luz dar-lhes-á
sempre as circunstâncias de vida para verificar, por vocês mesmos, de maneira cada vez mais instantânea e
lógica, a diferença entre o fato da personalidade se expressar e o fato do seu Coração falar (quer ele fale a

vocês ou a qualquer outro interlocutor).
As palavras tornam-se mais raras porque elas são portadoras de Vibrações: sendo portadoras de Vibrações, o

sentido é imediato e não depende, de modo algum, de um aspecto de introjeção ou de um aspecto de
projeção.

*** 

Quando o Coração fala, os olhos falam ao mesmo tempo, antes da boca.
Haverá então, cada vez mais fácil e espontaneamente, uma capacidade, não para ler os pensamentos, mas

para ler o olhar do outro.
Muito além do que será dito e muito mais, justamente, do que pode ser dito pelo outro.



*** 

Quando o Coração fala, ele o faz com sabedoria.
Tudo o que está ligado à reação, ao impulso (considerado como lógico no coração egotista de base), torna-se

ilógico quando o Coração se expressa.
Independentemente do que for vivenciado, em qualquer relação, não pode mais existir a possibilidade ou a

capacidade, para aquele cujo Coração fala, para ser magoado, atingido ou manipulado por qualquer expressão
e por qualquer intenção procedente do que é denominado “o outro”.

Isso, sem ter necessidade de se proteger, sem ter necessidade de se precaver, sem ter necessidade de
interpretar seja o que for.

*** 

Quando o Coração fala, o sentimento de plenitude, e de total concordância Interior, é onipresente.
Em nenhum momento, aquele cujo Coração fala pode pôr em dúvida as suas palavras ou o sentido do que é

dito, não em relação a ele, mas, sim, em relação à relação e ao outro em si.

*** 

Quando o Coração fala, será também possível notar, desde a consciência egotista de base, uma modificação
da inflexão, das entonações, do timbre, da intensidade, da voz.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir incompreensão, porque mesmo aquele que não compreende gravou,
de algum modo, nele, a Vibração.

Assim foi quando CRISTO falou: a metáfora, a parábola, tinha um sentido que era captado instantaneamente,
independentemente ainda da palavra pronunciada.

A mente que é animada pelo Coração, fala em parábola, e fala no Espírito, e para o Espírito.

*** 

Aquele cujo Coração fala, não passa mais, então, pelo filtro da consciência egotista de base (da sua, mas
também daquela do seu interlocutor), o que explica que há mais capacidade para alcançar o Coração do outro

quando o Coração dele se exprime.

*** 

O conjunto dessas observações, primeiramente, ser-lhes-á notável bem facilmente, depois pode deixar-se
também inspecionar (sem julgamento) o que sai de vocês, e o que é emitido por vocês, em meio a qualquer

relação e a qualquer interconexão, humana ou com os outros planos.

*** 

Quando o Coração fala, a Alegria aumenta.
Quando a consciência egotista deixa expressar a personalidade, a Alegria se esvaece.

*** 

Quando o Coração fala, quando a ressonância é justa e total, então, o som percebido noAntakarana é
amplificado.

Ao passo que, quando a consciência egotista de base se exprime, o som diminui, reduz.
Essas modificações dos sentidos habituais do homem (ligadas à colocação em funcionamento do Coração
Ascensional, assim como dos mecanismos que ali estão implicados, e que serão descritos para vocês, de

maneira mais exata, por SRI AUROBINDO) refletem-se, para vocês, por modificações (fundamentais, globais e
diretas) das suas relações com o que vocês denominam ambiente, no sentido mais amplo (humano, como

espiritual).

*** 

Os elementos da natureza irão lhes parecer como viventes, não somente como uma visão poética, mas, sim,
como a realidade, a possibilidade, de uma partilha Vibral entre esses elementos da natureza e aquele cujo



Coração fala.
Vocês irão notar que, espontaneamente, poderá surgir o sentimento de falar, de pronunciar algumas palavras,

que isso seja para o Sol, para os vegetais, para os animais.
Naquele momento, é o Coração que fala: a consciência egotista de base não tem qualquer razão para falar com

as árvores ou com os animais, exceto com os seus animais domésticos.

*** 

Uma nova faixa de percepções e de partilhas tornar-se então possível.
Os sentidos habituais (a visão, o tato, o paladar, o odor, e a audição) completam-se por uma sensibilidade

elétrica e magnética.
Um aumento ou uma expansão da percepção consciente (assim como do que é emitido pelas palavras, pelos

comportamentos) tornar-se-á cada vez mais evidente de ser percebido por aquele cujo Coração fala.
Mas também pelo outro, localizado na consciência egotista de base, que não sabe que o Coração pode falar.

Pois o impacto será muito mais rápido, muito mais imediato, muito mais sentido, muito mais lógico,
independentemente de qualquer vontade.

O reconhecimento do que eu poderia nomear a assinatura elétrica e magnética de um ser humano, para aquele
cujo Coração fala, tornar-se-á manifestado pelos efeitos vibratórios, pelos efeitos sobre a consciência,

diretamente, e não mais pelo filtro dos sentidos normais, mas, sim, diretamente pelos novos sentidos elétricos
e magnéticos, correspondentes à modificação da recepção da Luz pela célula, pelos chakras, pela própria

consciência.

*** 

Quando o Coração fala, vocês irão constatar que, nunca, quando o Coração fala, ele pode ser fatigante, nem
maçante, quer seja para vocês, como para o que é denominado o outro.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir a mínima violência, ou o mínimo subentender violento, no que é
emitido.

As diferenças entre o momento em que o Coração fala e os momentos em que a consciência egotista (e,
portanto, a personalidade) se expressa, serão então perfeitamente diferenciados e separados.

As implicações no corpo (pela Vibração, e mesmo pelo estado de forma e de humor) serão profundamente
diferentes nos momentos em que o seu Coração fala, e nos momentos em que a sua personalidade fala,

dando-lhes, aí também, as principais referências para se ajustar, sem dificuldade, a fim de deixar o Coração
falar.

*** 

Quando o Coração fala, enfim, não pode existir a possibilidade de induzir o outro em qualquer erro.
O reconhecimento das suas fragilidades, o reconhecimento da insuficiência da personalidade, ou mesmo dos
meios de expressão da consciência do Coração, não serão mais escondidos atrás de álibis, de pretextos, ou

de simulações.

*** 

Quando o Coração fala, há aumento da Alegria interior.
Quando o Coração fala, o Êxtase não está mais distante para aquele cujo Coração vive o Coração Ascensional.
Dessa maneira, então, gradualmente e à medida dos dias e das semanas que transcorrem vocês irão chegar,

cada vez mais facilmente, a se colocar no Coração que fala mais do que na personalidade que se exprime.
A expressão não será mais simplesmente um intercâmbio verbal, mas, muito mais, uma Comunhão Vibratória,

além das palavras pronunciadas, além dos subentenderes, e além até da relação humana habitual, seja ela qual
for.

Vocês poderão ainda notar (e sem muito se debruçar nas minhas prerrogativas) que será cada vez mais fácil
constatar partilhas e Comunhões passando bem além das palavras, e instalando uma comunicação de natureza

Vibral podendo até, algumas, vezes, passar de qualquer palavra.
Assim é o Coração que fala.

*** 

Tudo isso pode acontecer em um tempo muito curto, ou em um tempo um pouco mais longo, dependendo,
para cada um de vocês, da aplicação do Coração Ascensional.



A comunicação tornar-se-á muito mais intensa quando o Coração fala, e quando as palavras se calam (isso, na
finalidade).

As formas, ditas primitivas, de telepatia, começarão a aparecer.
A percepção do seu ambiente (através do que o nosso Comandante chamou de Linhas de predação, assim

como as Linhas sagradas empregadas por SÉRÉTI, ou ainda a percepção das forças etéreas de ação) tornar-
se-á cada vez mais evidente, antes mesmo de vê-la, pela percepção direta das partilhas, não mais energéticas,

mas Vibrais.

*** 

O pensamento, ele próprio, ficará submisso a esse Coração que fala.
Não é preciso então vocês se espantarem se os mecanismos do pensamento chegarem, pelo contrário, de

maneira assaz abrupta.
Por exemplo: vocês têm um hobby (seja qual for esse hobby) e, de um dia para o outro, o Coração que falou os

faz esquecer deste hobby.
Isso está ligado ao Coração que fala.

Quer seja nas suas atividades, nos seus comportamentos, nas suas partilhas, nas suas comunicações, nas
suas relações, em todos os setores da sua vida: quando o Coração fala, então tudo se desenrola em outro

espaço-tempo, deixando-se viver, frente a certas situações, uma noção de irrealidade.
Frente a algumas pessoas, frente a alguns ambientes, frente a alguns contextos ou em certos lugares, vocês
irão constatar com cada vez mais agudeza, o sentimento de irrealidade ou o sentimento, real, de estar em um

palco de teatro que não existe, propriamente falando.

*** 

Quando o Coração fala (e irá falar, cada vez mais), corresponde então à instalação do Coração Ascensional e à
melhor preparação do mecanismo de Ascensão.

Tudo o que é resistência ao Coração que fala irá se exprimir então ao contrário: um ressentimento, uma
fragilidade, o sentimento de não mais estar estabilizado, o sentimento de perder a Vibração, o sentimento de

reincidir ou de recair no que não é mais um teatro, mas em algo doloroso.

*** 

O conjunto desses processos, vivenciados e para viver, irá levá-los assim a fazer a sua escolha, não no nível
mental, mas sim, diretamente, no nível da consciência e da própria Vibração, correspondendo ao que vocês

estão prestes a viver sobre este mundo.
Aí está o que pode ser aguardado durante a instalação do Coração Ascensional, e o que será observado por

um número cada vez maior vivendo isso.
Em relação a essas palavras, muito simples, e referente ao que eu lhes disse, se houver necessidade de

esclarecimentos suplementares, eu os escuto.

***

Pergunta: o que foi dito está relacionado com a Transparência?

Não exclusivamente.
Isso está em relação direta com a Transparência, com a Humildade, com a Simplicidade, com o Caminho da

Infância, e com KI-RIS-TI.
A expressão do Filho Ardente do Sol.
O Sol doa a sua Luz, sem discriminar.
O Filho Ardente do Sol faz o mesmo.

***

Pergunta: isso se aplica quando a Onda da Vida atinge o Coração?

Isso se aplica no processo de Liberação, que isso tenha sido desencadeado pela Onda da Vida, que isso
tenha sido desencadeado pelo Supramental, ou por um contato em meio ao Canal Mariano, por uma das

Estrelas, por um dos Arcanjos ou por um dos Anciãos, o resultado é o mesmo.

***



Pergunta: a comunicação Interior se estabelece então bem antes daquela do exterior?

É o momento específico, quando o Coração fala, em que há realmente a vivência de que o exterior e o Interior
são apenas um, e de que toda realidade está inscrita, antes de tudo, no seu Coração, antes de ser visível, de

alguma maneira, no exterior.
O que ocorre no mundo, ocorre em vocês.
O que ocorre no outro, ocorre em vocês.

***

Pergunta: isso chega a estabelecer uma relação de Unidade?

É uma relação de Coração a Coração, que acompanha a Unidade, e que acompanha o Absoluto.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, neste espaço, todos juntos, na nossa Unidade e Unificados, permaneçamos um instante e
deixemos então o Coração falar, no Silêncio da nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K, e eu lhes digo até breve. 

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article3b7e.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-4_octobre_2012-article3b7e...
04 de outubro de 2012

(Publicado em 05 de outubro de 2012)

*** 

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article3b7e.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-4_octobre_2012-article3b7e.pdf


 - Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121016_-_FRERE_...

 ~ A MATURIDADE ESPIRITUAL ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes dou a Paz.

E vivamos um momento de Comunhão e de Fusão, antes que eu expresse uma série de elementos que
podem ajudá-los, durante este período, para bem apreender o sentido do que vai acontecer, e acontece,

agora, em vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós iremos nos situar, se vocês quiserem, nos elementos que são conhecidos, e que se referem,
primeiramente, à história deste mundo (em todo caso no que é perceptível, no que é observável, ainda hoje).

Para todos vocês, que estão em algum caminho, tornou-se mais acessível a vocês viver a realidade deste
mundo, e se aproximar de uma outra Realidade.

Isso resulta diretamente das transformações engrenadas, desde agora algumas décadas, e que atingem
(como vocês sabem) o seu término.

Mas eu gostaria de fazê-los olhar para o estado deste mundo.
Para olhá-lo objetivamente, com os olhos da razão, do intelecto e do mental.

*** 

É claro e aparente, para cada Irmão e Irmã, vivendo ou não vivendo o acesso a outros estados da consciência,
e outras experiências, que cada um vai considerar a vida à luz do seu próprio olhar, à luz da sua própria

percepção, e do próprio desenrolar da sua vida.
E que, é claro, é inegável que alguns seres puderam, sejam quais forem as circunstâncias do mundo,

encontrar, de algum modo, o seu mundo Interior, e manifestar um estado, eu diria, a nada comparável com o
que necessita o mundo como fator de adaptação, ou mesmo de melhoria, ou mesmo de preservação (que isso

se refira às atividade afetivas, profissionais, ou sociais).
Se nós nos debruçarmos, um pouco mais, sobre o conjunto do que é nomeado religiões ou princípios

filosóficos, todos eles nos mostram, e todos eles nos afirmam que existe um outro lugar.
Que este outro lugar seja nomeado o céu, o paraíso, ou o inferno nada altera, existiria então uma outra

IRMÃO K - 16 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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realidade.
E esta outra realidade seria, é claro, muito mais leve, muito mais agradável do que as condições vivenciadas

pela consciência, sobre este mundo.
Há relatos de uma queda.

Há relatos de uma ocultação da consciência.
Há relatos de algumas descrições de leis, pertencentes a este mundo, e que, quando seguidas, presume-se

permitir escapar, justamente, às condições limitantes deste mundo e ao conjunto das leis deste mundo.
Isso está presente, é claro, na maioria das religiões monoteístas (se não em todas), como nos mundos onde o

politeísmo é a regra.
Existe um outro lugar.

Este outro lugar é sempre mais luminoso, mais feliz, mais encantador, mais livre do que este mundo.

*** 

A questão legítima, além mesmo da crença nesses modelos religiosos, é, fundamentalmente: o que faz com
que a consciência humana, limitada a um corpo e nesta vida, sinta e viva esta separação em relação a este

outro lugar?
Eu não voltarei, é claro, ao conjunto dos mecanismos (que talvez vocês vivenciaram) relacionados à

aproximação Dimensional, à Translação Dimensional, e às diferentes manifestações da consciência, em curso
de elaboração da sua própria Liberdade.

 Mas é preciso convir que, quando nós olhamos para esses modelos religiosos, quaisquer que tenham sido,
durante todos os tempos (em todo caso, para o que é acessível à memória), é sempre relatado algo de

luminoso, situado em outro lugar e, é claro, que (de algum modo) difere no tempo.
O fato de diferir no tempo (quer seja um objetivo dito espiritual, ou um objetivo social, moral, ou afetivo), vai

induzir-nos, permanentemente, a afastarmo-nos do Instante Presente.
Como se a encarnação, com as suas regras, afastasse o ser humano da espontaneidade do Instante Presente,
e da vivência do que vive, por exemplo, quem não é concernido por qualquer lei deste mundo (mesmo se ele
estiver presente neste mundo), pela sua despreocupação, pela sua Simplicidade, e pela sua própria infância.

Existiria então um princípio de redenção, um conceito de pecado original ou singular (se pudermos dizê-lo), que
explicaria, de alguma forma, que havia algo para conquistar, ou, em todo caso, para reconquistar, e que então

tinha sido perdido.

***
 

Se vocês observarem o resultado dessas crenças, obriga-se a constatar (e vocês farão esse contato comigo,
sem discorrer, pois ele é muito evidente e muito aparente) que há uma diferença notável entre o que nós lhes
dizemos, o que vocês vivem, e o que lhes é mostrado e que apresenta o mundo (eu diria) à comunidade da

humanidade.
Existe, de fato, seja qual for o setor ao qual vocês se dirigirem, uma noção de objetivo, esta noção de objetivo
podendo estar inscrita nas tarefas a realizar durante o dia, como nas tarefas de um país, como nas tarefas de

uma família, ou ainda, como um objetivo espiritual.
O aparecimento de um objetivo aplica, de imediato, uma noção de distância.

Já que a melhoria, a solução, é sempre referida a um tempo posterior, e mantém, do seu modo bem
específico, um mecanismo de projeção da consciência, que a afasta, de maneira também segura e certa como

a negação, do que ela É.
É a instalação desta linearidade do tempo, ao qual todos nós somos submetidos na encarnação (em todo caso,

sobre este mundo), que induz as resistências e o sofrimento.

*** 

A maioria dos místicos, a maioria dos seres Realizados ou Despertos, tem estado (de algum modo) fora do
tempo deles, e fora do tempo do mundo.

Eles estão inscritos no Tempo Eterno do seu Presente, da sua Presença.
Portanto, eles testemunharam para vocês (onde eles estivessem situados no tempo, na trama social, ou na

trama cultural) a mesma Verdade.
Naturalmente, há palavras diferentes.

Naturalmente, há experiências que assumem tonalidades diferentes, e então, de qualquer modo, o testemunho
e a relação vão ser, em parte, deformados pela vivência anterior.

Mas é inegável que existe algo que é independente da evolução deste mundo.
Fazê-los crer que a evolução deste mundo irá levá-los de uma era, denominada “idade sombria”, para uma

“idade de ouro”, sem mudar os próprios fundamentos que existem em meio ao que criou este mundo, corre o
risco de ser muito difícil de manifestar, e mesmo de realizar isso.

Eu diria até que isso é estritamente impossível.



Durante a minha última encarnação, muitas vezes eu insisti sobre o fato de que se sentir saudável, em um
mundo doente, não era, de fato, uma prova de saúde, e ainda menos de equilíbrio.

Então, é claro, a Vida é independente das circunstâncias deste mundo, mas quem pode estar na Vida se não
estiver Acordado, ou Desperto, para o que ele É, justamente, além deste mundo?

*** 

Então, levanta-se, legitimamente, a questão acerca do sentido deste mundo: será que este mundo (no qual nós
estamos encarnados, ou estivemos encarnados) tem por objetivo transformar-se por uma lenta maturação, por

uma mudança de objetivo?
Obviamente, vocês próprios sabem, talvez por vivê-lo, que o estado de ser do Instante Presente não depende

de qualquer objetivo e, sobretudo, não de uma projeção em um tempo posterior, mas, sim, na instalação do
Instante Presente, da Presença, da Unidade, na Coroa Radiante do Coração.

Sejam quais forem as frases, e as expressões, ou as percepções que vocês puderem descrever ou manifestar
na sua vida, fica claro que os estados obtidos pela sua Consciência, cada vez mais, são independentes das

circunstâncias habituais do desenrolar da vida, sobre este mundo.

*** 

Então, qual é o sentido deste mundo?
Naturalmente, o conjunto das religiões propôs um tempo posterior.

Que esse tempo posterior seja chamado de purgatório, de paraíso, ou de inferno, existe uma forma de
promessa em um tempo tardio, melhor, onde tudo será resolvido.

Um conjunto de ensinamentos espirituais assumiu o posto, há mais de um século, para tentar, através de um
sistema de federação, de um sistema de adesão, ir muito mais longe.

E considerar uma transformação da Terra, indo para uma idade de ouro, simplesmente ali inserindo uma luz
maior e eliminando uma série de barreiras que existiam até agora.

Esses ensinamentos foram perfeitamente estruturados.
Eles foram chamados de 'leis da alma', levando-os a elaborar cenários que se inscrevem em um tempo e em

uma roda zodiacal.
Ora, vocês sabem pertinentemente, talvez por tê-lo vivenciado, que não é nada disso.

Que a Realização, a Liberdade, a Liberação, e mesmo o Despertar, são totalmente independentes das
circunstâncias deste mundo, das circunstâncias da sua pessoa, das circunstâncias da sua vida, e mesmo da

vida.
O que acontece, naquele momento, é uma ruptura.

A ruptura individual leva à Liberação.
Ela os leva além dos Véus.

Ela os leva a ver além da aparência, além das causas, além das consequências.
A ver o que se esconde, de algum modo, por trás da cortina, no exterior deste mundo.

Somente aquele que rompeu os Véus do confinamento, somente aquele que está estabelecido na sua
Presença, ou no Absoluto, vai poder, realmente, penetrar no além, além de qualquer limite.

E lhes descrever um estado que é independente das circunstâncias deste mundo, independente, até mesmo,
das circunstâncias da própria vida da pessoa.

Alguns intervenientes insistiram sobre esta noção de des-identificação, de deslocalização da consciência.
Os mecanismos Vibratórios, como nos diferentes Yoga que lhes foram dados, destinam-se, todos eles, a

permitir-lhes realmente sair da ilusão e a considerar outro nível de Realidade, eu diria Absoluto, em relação ao
relativo deste mundo.

*** 

Isso resulta em que há um mecanismo de ruptura.
E enquanto esse mecanismo de ruptura não for vivenciado, pode apenas existir formas de projeção da

consciência, um pouco à maneira de um amor projetado, que iria permitir (de algum modo) elaborar um ideal,
um objetivo, ou uma meta.

Isso é muito louvável.
Pois, em meio a este mundo, a linearidade do tempo leva sistematicamente (e isso, em todos os setores da
vida) a conduzir um objetivo, e a tentar ali se manter (quer seja em meio a uma união amorosa, quer sejam os

estudos, quer seja ainda em meio a um objetivo espiritual).
A maior parte dos Irmãos e das Irmãs nesta lógica, que ela seja social ou espiritual, é incapaz de perceber que,

justamente, a presença de um objetivo, situado no tempo, afasta-os do que eles São, de maneira definitiva.
Nenhuma linearidade leva à eliminação da linearidade.

Nenhuma visão temporal, mesmo por uma mente Desperta, pode levar à Liberação e à Liberdade.



Este mundo tem apenas um sentido, é o de fazê-los descobrir o Mundo sem Sombra.
O Mundo sem Sombra, ou Mundo multidimensional Unificado, é aquele que vai permitir-lhes, pela própria

experiência da sua Consciência (ou pela existência de um estado além de todo estado, onde não existe mais a
Consciência que observa), perceber que este mundo é um disparate.
O seu único sentido está então inscrito na sua própria Transmutação.

*** 

Além das frases pronunciadas pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) referentes à lagarta e à borboleta,
além das frases como a “grelha do planeta”, é evidente que nada, sobre este mundo, pode ir ao sentido de

uma melhoria.
Se aqueles que levaram o evangelho permitiram erigir algumas religiões (através pelo menos do amor, ou da
compaixão, ou ainda, de princípios filosóficos, como no budismo), é evidente que o mundo não seguiu este
caminho e jamais foi Liberado de alguma coisa e, especialmente, de tudo o que foi denominado predação e

competição.

*** 

Há menos de quatro semanas, um conjunto de acontecimentos que ocorreram sobre a Terra, permitiu pôr fim
às Linhas de Predação (ndr: ver em particular esse assunto na intervenção de SÉRÉTI de 30 de setembro de

2012) (1).
E mobilizar também (eu diria) a liquidação das Linhas de Predação pessoais induzida por si mesmo, induzida
pela carne, induzida pelo sangue, induzida pelo hábito, induzida pela memória e, também, pela projeção em

meio a um objetivo, ou a um ideal, a realizar.
Aquele que realiza o seu estado de Liberação, e que é então Absoluto, escapa totalmente ao condicionamento

deste mundo.
Ele escapa então ao Sistema de Controle do Mental Humano.

Ele escapa então às Linhas de Predação (quando elas existiam), e também às suas Linhas de Predação
pessoais, inscritas em todos os mecanismos de sobrevivência e de continuidade (da espécie, como da

personalidade).
O que vão lhes dizer esses seres?

Todos eles dirão a vocês que este mundo é uma ilusão, que nada ali é real.
Alguns irão até dizer que a vida apareceu, e que ela irá desaparecer um dia.

Que isso é apenas um jogo da Consciência, e que não há outro objetivo senão experimentar a vida, sem
qualquer sentido de uma melhoria ou de um agravamento.

E, no entanto, o que é observado, objetivamente, na superfície deste mundo, e especialmente há um século,
não é certamente uma renovação espiritual, mas, sim, o aparecimento de predações cada vez mais

importantes.
Mesmo se for incontestável que a consciência global da humanidade parece Despertar, o resultado obtido (e
visível, sobre a Terra), para os três quartos do planeta, é apenas um empobrecimento, a falta de uma coisa ou

de outra.

*** 

Dessa maneira, então, se vocês observarem, objetivamente, não o que acontece, em vocês, não o que vocês
vivem, mas o que se é deixado ver, com o olho da razão, o mundo, é evidente que algo está errado.

Como é que “algo que está errado” poderia melhorar, simplesmente, ali levando a Luz?
Simplesmente, esperando que a Luz vá transformar, pouco a pouco, as coisas, para (de algum modo) criar uma

sociedade ideal, inscrita na vida?
Com objetivos que não seriam mais aqueles de uma melhoria, nem de um céu, mas sim, simplesmente, de

viver a vida (inscrita entre este nascimento e esta morte, ou entre outros nascimentos e outras mortes).
Isso não pode ser, em caso algum, a finalidade.

Na realidade, como imaginar que algo que está imperfeito, algo onde se exprime a lei de ação / reação, possa
um dia terminar, por si, em um mundo melhor, em um mundo ideal? 

O conjunto dos mundos melhores e dos mundos ideais é apenas a projeção da consciência humana, através
de um objetivo e de uma meta.

Que, pela própria existência, afastam a consciência, individual e objetiva, do Instante Presente e da Eternidade.
Enquanto vocês determinarem um objetivo inscrito em um efêmero (que este objetivo seja referente à evolução
da sua vida, à evolução de grupo social, ou à evolução da humanidade), vocês irão inscrever esta humanidade,

e vocês mesmos, em meio a uma ilusão.

*** 



Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs precisam amadurecer, ou seja, experimentar esta ilusão, até um
determinado ponto.

A maturidade espiritual, como isso foi definido (ndr: ver especialmente a intervenção de BIDI de 05 de outubro
de 2012) (2), é, de algum modo, o momento em que vocês realmente tomam consciência da inutilidade de

todas as gesticulações, em um sentido ou em outro.
Naturalmente, a vida é acompanhada de objetivos.

A consciência humana vai se fiar a esses objetivos, tais como eles aparecem, nesses sentidos.
Vocês deitam, quando o Sol se põe.

Vocês acordam pela manhã, para ir trabalhar, ou para realizar as suas ocupações.
Sejam quais forem as atividades que vocês fizerem, elas são então condicionadas pelo ritmo da própria

sociedade, assim como pelos ritmos biológicos (e mesmo celulares) que estão inscritos no funcionamento
deste próprio mundo.

O que acontece para aquele que sai deste mundo?
Mesmo sendo em meio às esferas astrais, em meio às Esferas da Luz Vibral, ou ainda no Absoluto, ou ainda

no Estado de Ser?
A realidade dos outros mundos é muito mais tangível, muito mais real, muito mais amorosa, muito mais

harmoniosa, e muito mais realidade do que este mundo.
Então, como imaginar que este mundo possa se transformar em um mundo do além?

Como imaginar que a vida (no sentido de estrutura em carbono, no que vocês entendem) possa um dia parar,
para restabelecê-los no que vocês São?

*** 

O que vocês São não é o que vocês acreditam ser.
O que vocês São não é o que vocês vivem: nós, de qualquer forma, expressamos isso a vocês de várias

maneiras.
Nós lhes pedimos, e nós lhes rogamos, para viverem, vocês mesmos, as suas experiências (quer sejam

Vibrais, ou quer sejam de qualquer outra natureza).
Mas, com o olho da razão, vocês próprios constatam, sozinhos, que o conjunto do que é vivenciado sobre esta
Terra (quer sejam as guerras, as competições, a economia, o social, o afetivo) evolui para algo que é sempre

dirigido a um futuro.
Ora, o futuro absolutamente não está inscrito na Eternidade: é apenas um ideal social (pessoal ou coletivo) que

mantém o sonho e a ilusão, a fim de mantê-lo real.

*** 

Sair da ilusão não é então fugir deste mundo, mas ali estar plenamente Presente.
Mas plenamente Presente não ao mundo, mas a Si-mesmo, em meio ao Instante Presente.

É apenas realizando isso que a maturidade espiritual acaba chegando.
E ela vai se refletir pela compreensão e pela vivência de que este mundo apenas é, realmente, uma ilusão total

(que eu qualificaria, aliás, de absurda).
Aqueles que veem, na vida, um princípio de melhoria, vivem a verdade deles.

Eles estão persuadidos, e eles estão até mesmo convencidos (pelas suas experiências, pelas suas projeções)
de que irá existir um futuro melhor, necessariamente, devido à evolução da consciência humana e da sua

transformação, pela abertura ao amor e pela abertura à Vibração.
Os sinais do Céu que chegam até vocês, os sinais da Terra, o que vocês vivem no nível dos sinais da sua

Consciência, deixa-se (e será deixado, cada vez mais) ver e viver que não pode ser assim.
Que a Transmutação e a Translação Dimensional, que a Ascensão da Terra e a Ascensão de vocês, podem

apenas ocorrer pelo desaparecimento do antigo.
O desaparecimento do antigo ocorre naturalmente: somente a resistência pode se opor, e se opor, a esta

própria Liberação.
As resistências são o jogo da dualidade e, particularmente, as resistências são oriundas, permanentemente, do
prosseguimento de um objetivo que está deslocado em um tempo posterior, que é ou amanhã, ou em mil anos,

ou em um ano.
Independentemente desse tempo posterior no qual está deslocado o objetivo, ele os afasta do Instante

Presente.
E os faz evitar, de maneira quase natural, o aceso ao que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

*** 

As circunstâncias deste mundo mudam.
Elas mudam no sentido de um agravamento, do ponto de vista da personalidade.



Ninguém, neste mundo, poderá contestar os efeitos (seja qual for a sua vida, e seja qual for o seu estado de
consciência) do que vocês denominam crise, que esta crise seja referente aos ecossistemas da Terra, aos
sistemas econômicos, aos sistemas sociais, aos sistemas políticos, aos sistemas familiares - em suma, ao

conjunto dos sistemas da sociedade.
A sociedade lhes foi vendida como um valor de segurança, ou seja, de regras sociais que vão permitir definir

as evoluções, as convenções morais e sociais, para cada indivíduo, como sendo a garantia da estabilidade da
sociedade.

Ora, nenhuma sociedade, seja ela qual for, nenhuma organização hierárquica, pode conduzi-los à Liberdade e à
Liberação.

Enquanto houver federação da consciência (entre um determinado grupo de indivíduos, ou para o conjunto do
planeta) através de um objetivo futuro, há afastamento da Verdade, e distanciamento em relação ao que vocês

São, na Verdade e no Absoluto.
Compreender isso é a maturidade espiritual.

Compreender que não há saída em meio a este mundo, a não ser a estabilização de um estado precário, mas
que jamais o efêmero irá fazê-los descobrir o Eterno, e a Eternidade.

*** 

Então, naquele momento, um processo é engrenado.
Esses processos, vocês os vivenciaram, para alguns, em marcha forçada.

Eles foram acelerados e amplificados pelo que foi chamado de descida do Supramental, ou do Espírito Santo,
há, agora, uma geração.

Isso foi amplificado, gradualmente e à medida do tempo, e permitiu a alguns Irmãos e Irmãs encarnados
redescobrir-se para viver estados não ordinários da consciência.

Onde havia, claramente, a percepção de uma Consciência nada mais tendo a ver com este mundo, nada mais
tendo a ver com a organização social ou da sociedade deste mundo.

O que é levado a viver o coletivo, é exatamente a mesma coisa.
Naturalmente, viver isso, no nível coletivo, inscrito no Choque da Humanidade, apenas reflete a colocação

frente a uma escolha.
E esta escolha resume-se entre o Eterno e o efêmero.

O que foi nomeado, em outras circunstâncias, pelas Estrelas: o medo ou o Amor.
Além do medo ou do Amor, há também o prosseguimento de um objetivo, ou da conscientização de que não

pode existir objetivo.
Tudo depende deste posicionamento.

E do posicionamento do que vocês São, e da sua consciência, irá se expressar a maneira de viver o que é para
viver, durante este período que se anuncia.

*** 

Deste modo, o sentido deste mundo é que não há sentido.
O que tem sentido é a Vida.

Evidentemente, este mundo existe por que a Vida ali está presente, mesmo em quantidade limitada e restrita
(pelo próprio fato da falsificação, existente há várias gerações).

Mas será que a Vida é isso?
Será que aquele que não conhece a Vida do além pode falar da Vida do além, e comparar a Vida do além com

a vida manifestada em meio a este mundo?
 Somente aquele que está instalado no Instante Presente (e que não depende, portanto, de qualquer objetivo,
de qualquer certeza interior, de qualquer condicionamento, de qualquer programação, e de qualquer predação)

é capaz de definir a diferença, fundamental e essencial, entre a Vida além deste mundo e a vida sobre este
mundo.

Alguém disse, há dois mil anos: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não São deste mundo”.
Essas palavras são perfeitamente autênticas, e expressam a Verdade.

Naturalmente, nós abordamos para vocês, ao longo desses anos, o princípio das Origens Estelares, da sua
Filiação Estelar, da sua Origem Estelar, dos seus quatro Elementos constitutivos.

Isso foi destinado, gradativamente, a fazê-los sair de qualquer objetivo.
O Abandono do Si fazendo, de algum modo, rescindir o objetivo de alguma realização, já que todos nós

insistimos que a única Realização possível é a Liberação.
E que ela não depende de qualquer circunstância passada ou futura, uma vez que ela se inscreve, de maneira

absolutamente correta, no Aqui e Agora, no famoso Hic e Nunc, no famoso Instante Presente.

*** 



Será que o instante presente tem a ver com o instante seguinte?
Enquanto este instante presente estiver condicionado pela personalidade, e enquanto ele for constituído por

um tipo de imaturidade espiritual (fazendo-os considerar que vocês vêm de um passado, e que vocês irão para
um futuro), vocês não estão Livres.

O que é obtido, nesse caso, é então condicionado pela experiência passada, ou pela experiência a vir.
A verdadeira Vida não está na experiência.

Ela está além da consciência da experiência, ela está além da experiência da consciência, ela está além d’A
FONTE.

E ela se situa no que jamais se moveu, no que jamais apareceu e que jamais desapareceu.
E quando nós lhes dizemos que nós somos, todos nós, isso, sem qualquer exceção, é preciso bem admitir

que existe um sonho concreto.
Este sonho concreto é aquele da Atração e da Visão, tal como eu expressei há dois anos (ndr: suas

intervenções de 06 e 07 de julho de 2011 (3)), com relação à localização da consciência em meio à linearidade.
O fim das Linhas de Predação acompanha-se, nos próximos dias, do fim do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, ou seja,

do fim da predação Interior, interna, pessoal, e não somente coletiva ou planetária.

*** 

O fim das Linhas de Predação põe fim ao objetivo.
Ele põe fim à projeção em meio a uma linearidade temporal que os afasta da Liberação.

É esse processo que está rigorosamente em andamento, a título individual, também.
E que os leva a viver momentos de ausência, momentos que têm sido qualificados de Passagem, ou de

Basculamento, de um estado a outro.
A apropriação, pela Luz, deste mundo, é a restituição à sua Liberdade.

Vocês não podem ser Livres enquanto vocês estiverem inscritos em um objetivo.
Vocês não podem ser Livres enquanto vocês dependerem das circunstâncias deste mundo, no qual vocês

ainda estão.
Vocês são Livres a partir do momento em que vocês não rejeitarem este mundo, mas quando vocês estiverem

conscientes (totalmente, pela maturidade de vocês) de que vocês ali estão presentes, mas, ali presentes,
apenas representando o que vocês São, além de toda a pessoa, além de qualquer objetivo espiritual e de

qualquer projeção.
Os mecanismos da consciência que visam fazê-los sair, justamente, das projeções da consciência, são os

mesmos que aqueles que lhes foram explicados com relação ao amor projetado e o amor Vibral.
É exatamente o mesmo mecanismo que está operando.

***

Descobrir o que vocês São, ser então Liberado, acompanha-se desta maturidade espiritual.
Enquanto existir um sonho (que esse sonho seja lógico para aquele que está encarnado e que não conhece o

que está além da encarnação), não é possível conceber que possa existir algo que escape ao tempo, algo que
escape a um objetivo (e que sempre esteve aí) já que a consciência é colocada em um ponto de vista que o

confinou, por si só, em meio ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A Reversão da Alma, efetuada pelas diferentes Passagens (em particular, aquela de quase dois anos, realizada

pelo Arcanjo URIEL: a última Reversão do ego ao Coração, fazendo e realizando a Passagem da Porta
Estreita, o estabelecimento em meio ao Coração Ascensional, em meio aos diferentes marcadores Vibratórios

que lhes foram dados a viver), vai aproximá-los, de maneira inelutável, do Instante Presente.
 O Instante Presente, o Absoluto, a Última Presença, a Última Unidade, não precisam das circunstâncias deste
mundo, que isso seja da sua vida, das suas ligações, sejam elas quais forem, dos seus apegos, sejam eles

quais forem.
O fim das Linhas de Predação põe fim ao reflexo de sobrevivência existente em meio aos dois primeiros

centros energéticos, mas põe fim, também, à preeminência do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Algumas Estrelas lhes falaram das possíveis manifestações existindo em meio às Portas ATRAÇÃO e VISÃO,

refletindo, justamente, esta última Reversão.
Os pontos doloridos, sobrevindo no nível do plexo solar, como no nível do que é nomeado o 8º Corpo (ndr:

ponto OD do peito), refletem, muito exatamente, este período de questionamentos finais visando fazê-los sair
do relativo, para fazê-los entrar no Absoluto.

As manifestações, expressas como “resistências”, logo antes de mim, por UM AMIGO (ndr: sua intervenção de
16 de outubro de 2012 (4)), correspondem, exatamente, também, ao processo de Liberação que está em

curso.

*** 

A Liberação pode ser obtida, não pela negação do passado ou do futuro, mas sim, de algum modo, pela



remoção de todo o passado e de todo o futuro, a fim de se instalar, plena e totalmente, no Instante Presente.
O papel da Luz Vibral, o papel do Supramental, o papel das Vibrações da Consciência (já que a Consciência é

Vibração) tiveram apenas um único objetivo: aproximá-los deste Instante.
Alguns de vocês vivenciaram este Instante desde o aparecimento da Onda da Vida.

Alguns de vocês ainda o vivem (que isso seja pelo Manto Azul da Graça ou pela própria Onda da Vida),
deixando-se instalar-se em uma perenidade.

Ao se instalar nesta perenidade, neste Absoluto ou nesta Infinita Presença, vocês notam então que vocês
continuam a existir muito mais, mesmo sem viajar a outros lugares senão sobre este mundo, senão sobre este

próprio mundo.
Estando muito mais sobre este mundo, estando muito mais do que vocês estão sobre este mundo, é-lhes

então oferecida a possibilidade de realizar a fixidez, além de todo efêmero, do que vocês São, na Verdade.
Vários intervenientes lhes disseram que vocês não podem definir o que vocês São: vocês apenas podiam

aproximá-lo vivendo-o no Interior, de algum modo.
Ora, isso não pode existir enquanto houver uma projeção em um futuro, seja qual for.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários ensinamentos visaram exatamente o contrário, ou seja,
de fazê-los manter um ideal de uma Idade de Ouro ou de uma Terra regenerada pelo Amor (que isso seja pelo

Alinhamento com o Centro galáctico, pelo trabalho pessoal, ou ainda pelo trabalho da Terra, ou ainda pelo
trabalho da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres).

Nada disso existe.
O seu nível de realidade está em um estado de tamanha resistência e de predação (que, mesmo vendo o fim

das Linhas de Predação pessoais ou coletivas, mesmo vendo o fim do Sistema de Controle do Mental
Humano) que ele não permite uma solução de continuidade, conservando, de algum modo, as bases históricas,

as bases memoriais, deste mundo tal como vocês o conhecem.

*** 

Há então (e desde o momento em que a maturidade os fizer vê-lo) um mecanismo de ruptura total.
Essa mudança de equilíbrio, para obter um novo equilíbrio, não pode ocorrer em meio a uma antiga forma, em

meio a um antigo corpo, em meio a uma antiga memória.
Nós estamos, também, perfeitamente conscientes de que as memórias, tais como elas são abordadas a vocês

por vários ensinamentos, são elementos de referência que lhes permitem, apoiando-se nisso, liberá-los
justamente desses elementos memoriais que afetam vocês.

Mas isso pode levar a Eternidade.
A única maneira, nesse tempo atual a ser vivido, de liberarem-se, é conceber que vocês já o estão.

Ou seja, não mais projetar um objetivo de Liberação, não mais projetar uma consequência memorial ou uma
consequência futura.

A maturidade espiritual é então a instalação, total, no Instante Presente.
Esta instalação no Instante Presente vai realizar, através do Alinhamento espontâneo que ocorre naquele

momento, uma ruptura de continuidade da consciência.
É nesta ruptura de continuidade da consciência que vocês irão descobrir quem vocês São.

Mesmo se, para muitos de vocês, isso ainda se assemelhar, muito mais, a um mecanismo chamado de sono
ao invés de Turiya, não o é.

*** 

O próprio marcador da sua Liberação pode, para alguns de vocês (e eu diria, até mesmo, para a maior parte de
vocês), apresentar-se por episódios como de obscurecimento da consciência que vocês assimilam, por

enquanto, ao sono.
Não há outra maneira de sair do sonho e da ilusão senão efetivamente despertar.

Este despertar ocorre por intermitência.
Ele ocorre por uma noção de Passagem, de Basculamento, de um estado a outro, todos eles visando, sem

qualquer exceção, além de todo o desenrolar temporal, fazê-los instalar-se em um tempo muito maior do que
aquele considerado os três tempos separados: presente, passado, futuro.

Assim, portanto, escapando ao tempo, não como uma rejeição da encarnação ou uma rejeição deste mundo,
mas aceitando ver claramente as coisas (que isso seja com o olho da visão, o olho da razão, o olho Interior ou

o olho do Coração, é exatamente o mesmo).

*** 

Vão além das aparências, vão além da dor e do conflito e vejam o que age, realmente.
O que age, realmente, através de algumas leis de atração e de visão (que vão cessar), é o prosseguimento da

Ilusão.
O enfraquecimento do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, a Reversão da Alma para o Espírito, a Passagem da Porta



Estreita, a conjunção da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça, a instalação em meio ao Coração
Ascensional e o desenvolvimento do Coração Ascensional, vão permitir-lhes alcançar, simultaneamente (a título

individual e, cada vez mais, a título coletivo), a compreensão de que este mundo é apenas uma matriz de
natureza informática tendo criado e tendo sido criada a partir do código binário.

Este código binário é o próprio princípio do confinamento, ou seja, da dualidade.
Percebemos este mundo pelo que ele é: como uma construção não tendo outro sujeito e outro objeto senão a

sua própria perpetuação.
Tornar-se-á para vocês cada vez mais fácil extrair-se desta Ilusão pelos diferentes choques vivenciados, a

título pessoal, a título social, a título coletivo e, enfim, a título planetário, e a título do conjunto do sistema solar.

*** 

A maturidade espiritual é então o que vai decorrer do seu modo de viver a extração da sua própria ilusão.
Esta extração apenas acontece, unicamente, se a maturidade espiritual estiver ela própria presente, se vocês
aceitarem ver, logicamente (ou seja, com o Olho real), as circunstâncias deste mundo e as circunstâncias da

sua própria vida.
Isso irá liberá-los de um peso e, efetivamente, neste último Basculamento, nessas últimas Passagens

(correspondendo à Última Unidade ou ao Absoluto), vocês irão constatar que tudo o que era resistência ou
peso, obstáculo, interrogação, questionamento, irão desaparecer por si mesmos.

Aí, está a Liberação.

*** 

Nada mais há para fazer.
Nada mais há para realizar.

Há, apenas, de algum modo, que tomar consciência disso, no Instante Presente.
Cada vez mais irá parecer-lhes fácil Bascular de um estado a outro: do sono ao despertar, do sono ao sonho,

do sonho ao despertar, do despertar à Liberdade.
Tudo isso prosseguindo na encarnação, sobre este mundo, até o limite desejável.

Assim, o sentido deste mundo irá parecer-lhes como totalmente desprovido de sentido.
Existem sentidos, existem leis, sobre este mundo, mas, como foi dito, eles não são, em nenhum caso, as leis

da Liberdade, as leis dos Universos Livres (que não estão confinados).
Tomar consciência da prisão, tomar consciência do teatro, ou ainda das diferentes camadas da cebola (seja

qual for o conjunto de frases que nós lhes propomos, uns e outros): este trabalho, é o que vocês estão
precisamente prestes a realizar, e eu diria que ele acontece independentemente da sua vontade,

independentemente da vontade da Terra, e independentemente da vontade d’A FONTE.
Já que a lógica deste mundo é uma lógica absurda: é uma lógica onde tudo é consumido, onde tudo

desaparece, onde tudo é apenas efêmero.
O desaparecimento do efêmero é então a garantia do aparecimento da Eternidade.

O efêmero não pode se substituir à Eternidade e, em caso algum, o efêmero pode se tornar Eternidade, pelo
próprio fato das Linhas de Predação e pelo próprio fato do que existiu, desde tempos extremamente longos,

com relação ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A liberação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que começou a manifestar-se durante a liberação do Sol, pelo

aparecimento da visão etérea, pela percepção das Partículas Adamantinas e, mais recentemente, desde a
liberação da Terra e pelo aparecimento do Canal Mariano, pela possibilidade de entrar em contato Vibratório

conosco), deu-lhes um vislumbre do que é a Verdadeira Vida.

*** 

A maturidade consiste, então, em nada rejeitar, mas em estar simplesmente lúcido do que é o efêmero e do
que é a Eternidade.

Estar lúcido disso é abandonar o medo e entrar sem dificuldade, e satisfeito, no Amor.
O Amor não precisa deste mundo.

O Amor não precisa das circunstâncias deste mundo, não precisa do desenrolar da vida deste mundo.
E, no entanto, o Amor está presente neste mundo.

Sem isso, não haveria vida alguma.
Mas esse é um Amor que foi, como vocês sabem, rarefeito, cortado, e colocado na dualidade com o medo.

Toda vida humana e todas as experiências humanas (que todos nós conhecemos) sempre se inscrevem sob o
princípio da alegria ou da dor, do sofrimento ou da paz.

E isso é permanente.
As Moradas da Paz Suprema, denominadas assim, irão lhes demonstrar, pela experiência (se esse já não for o
caso), pela vivência da consciência do que vocês São, além de toda consciência: que a Eternidade não é uma

palavra em vão e, em nenhum caso, uma projeção em algum futuro.



*** 

A saída da linearidade do tempo é, exatamente, a Translação Dimensional da Terra e deste sistema solar, em
meio aos Mundos Unificados, e a sua restituição à sua Origem estelar ou às suas Linhagens estelares.

Deste modo, então, a maioria das conversas que vocês tiveram com aquele que se nomeia BIDI permitiu a
vocês (de maneira por vezes violenta) desviá-los de tudo que era efêmero.

Se houver, em vocês, resistências, é que ainda existem confrontações entre o efêmero e a Eternidade ou, se
vocês preferirem, confrontações entre os medos e o Amor.

A partir do momento em que a maturidade estiver presente, a partir do momento em que vocês virem, com
Clareza e Precisão, tudo isso, vocês descem nas profundezas do seu Ser, vocês se apercebem de que todos
os monstros estão no Interior de vocês, e de que não existe qualquer solução de continuidade no seu exterior.

O prosseguimento de um objetivo, em si mesmo, não tem, no entanto, que ser abandonado, pois há,
efetivamente, imperativos deste mundo que ainda existem.

Dessa maneira, então, o que é proposto pela Luz não é, obviamente, o fato de rejeitar o que é efêmero, mas
de deixá-lo ser transcendido pela Eternidade.

O medo desaparece pelo Amor.
O medo se apaga diante do Amor.
A sombra se apaga diante da Luz.

Não é a Luz (como nós lhes dissemos) que vai combater a sombra.
Assim como dizia CRISTO quando ele lhes disse que vocês estavam sobre este mundo e não eram deste

mundo, Ele ilustrava exatamente a mesma coisa.
Quando Ele disse que seu Pai e Ele eram Um, e que Ele fazia a Vontade do seu Pai e não a sua vontade, Ele
exprimia, aí também, o que vários Anciãos expressaram a vocês, com relação a esta noção de Abandono do

Si.

*** 

O Abandono do Si é, portanto, a maturidade espiritual.
É aquela que vai permitir-lhes considerar e viver que o efêmero era apenas um sonho e eu diria, até mesmo,

um pesadelo, mesmo se a Vida ali estiver presente.
Acordar do sonho é sair da matriz.

Sair da matriz é ser Liberado da Ilusão.
Estando fora da matriz, a partir do momento em que o Sistema de Controle do Mental Humano desapareceu
totalmente para vocês, a partir do momento em que as Linhas de Predação pessoais desapareceram, a partir
do momento em que as últimas resistências emergiram, a partir do momento em que vocês aceitaram vê-las
claramente sem ali se opor, sem ali se confrontar (pois é justamente a confrontação que acontece por si só),

sem a intervenção da sua consciência (que ela seja limitada ou expandida): de tudo isso, resulta a Liberdade, a
Liberação coletiva.

O fim do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO corresponde também a uma mudança de inclinação da Terra assim como da
maioria dos planetas deste sistema solar, refletindo-se, pelo seu nível, pelo que foi enunciado, há mais de sete

anos, agora, pelo próprio SÉRÉTI (ndr: ver sua intervenção de 04 de julho de 2005 (5)).
O conjunto dos sinais dados por SRI AUROBINDO (no momento em que ele era São João e recebia, sob o

ditado de CRISTO, o Apocalipse) é exatamente o que acontece sobre a Terra.
Leiam-no, não mais em um modo Vibratório (como foi comunicado há três anos), mas o leiam de modo objetivo

e lógico, aquele da razão.
E vocês não poderão evitar de fazer paralelos entre o que foi escrito e o que acontece, atualmente, sobre esta

Terra.
O que chega não é um fim: é um início.

Somente a lagarta irá chamar isso de um fim e irá viver isso como um trauma.
Mas, além do trauma, há a Liberdade, para todos, e a Liberação, para todos.

Lembrem-se também dos conselhos de UM AMIGO em relação a esta Liberdade e a esta Liberação: vocês
nada têm que fazer.

Naturalmente, é possível e permitido realizar as práticas, sejam elas quais forem, que vão elevar os seus
próprios estados Vibratórios.

O aumento das Vibrações corresponde ao aumento da amplificação da sua consciência.
Ela se estende e se expande cada vez mais.

Isso pode ser, para muitos, um pré-requisito antes deste próprio desaparecimento.
Deste modo, então, cada um é diferente em relação ao que está chegando, mas o mecanismo coletivo vai

passar à frente do mecanismo individual.
Assim irá se viver a Liberação da Terra e a eliminação, eu diria, do sistema de Predação e do conjunto dos

Véus de isolamento, do conjunto dos confinamentos, e o desaparecimento, puro e simples, da prisão.



*** 

Não são vocês que decidem sair da prisão, é a prisão que desaparece, a partir do momento em que vocês
aceitarem que ela jamais existiu.

Dessa maneira foi construído o sistema matricial.
Dessa maneira foi construído o sistema do sonho.

Não há qualquer textura.
Não há qualquer substância.

O que vocês denominam matéria e substância, em meio ao seu mundo, para nós, não existe.
A única estrutura e a única substância é aquela da Luz.

 Foi a ausência de Luz que inverteu a percepção, que se deixou ver este mundo como um mundo consistente e
mesmo material.

Ele não tem justamente qualquer materialidade.
Os mundos sutis, os mundos do além, os Mundos Livres têm, eles, uma substância.

A tal ponto que o que vocês percebem no universo é, para vocês, denominado o vazio e vocês consideram
que o universo, o que é visível, observável pelas suas ciências modernas é constituído em 95% de vazio.

Nós podemos lhes dizer que o que é vazio, é vocês.
E que os 95% que restam são, justamente, a Luz, possuindo uma estrutura, uma densidade, uma materialidade

(para empregar os termos de vocês), muito mais perenes do que aquelas deste mundo.
Desta forma, a maturidade espiritual não é simplesmente um ponto de vista, nem uma crença.

Ela é simplesmente a instalação na Verdade.
Esta instalação da Verdade não acontece trocando uma crença por outra crença, mas vivendo, de algum modo,

no Interior, o mecanismo de Passagem, de Basculamento e de Liberação.
Assim, o seu trabalho e a sua ancoragem da Luz, a resposta da Terra à sua própria Elevação (pela sua

Liberação, percebida por cada vez mais pessoas, no nível das Vibrações dos pés), refletem-se
inelutavelmente pelo momento final da humanidade.

Que é, de fato, o seu renascimento na Eternidade, a sua Liberação e o acesso à verdadeira Vida e à verdadeira
Luz, ao Amor Vibral, nada tendo a ver com qualquer forma de ilusão projetada na linearidade do tempo.

*** 

Os elementos que eu dou a vocês são simplesmente destinados a atrair a sua consciência para o que vai
acontecer, em vocês, como sobre este mundo, de maneira, eu diria, muito mais tangível, muito mais real e,

sobretudo, muito mais global.
 O conjunto dos sinais que foram notados e enunciados desde a liberação do Sol (que isso seja referente à

Fusão dos Éteres, aos Sons do Céu e da Terra, que isso seja referente aos movimentos planetários, que isso
seja referente aos sismos, ao vulcanismo, tudo o que se refere aos elementos da Terra que foram localizados
em alguns lugares) vão agora se generalizar a fim de que ninguém ignore e possa desviar o seu olhar e a sua

lógica do que está acontecendo.
Além do choque do que vai se tornar visível, como elemento celeste, assim como outras Dimensões que se

interpenetram (como vocês vivem cada vez mais).
Deste choque irá decorrer, certamente, a maturidade espiritual, mas esta maturidade espiritual não irá privá-los,

a título individual, de forma alguma, da sua Liberdade.
Se a sua Liberdade for a de considerar que vocês devem permanecer confinados em meio a um sistema de

carbono, então vocês irão viver isso.
Se vocês viverem o Absoluto, então vocês não terão mais necessidade de forma e, ainda menos, necessidade

de estrutura em carbono, enquanto tendo as mesmas prerrogativas que A FONTE, ou seja, de poder se
manifestar em qualquer Dimensão, em qualquer forma, e em qualquer sistema solar, com toda a Liberdade.

*** 

O tempo, tal como vocês o definem, será eliminado.
Ele será eliminado definitivamente.

O momento do desaparecimento do tempo ser-lhes-á anunciado precisamente, como foi dito, pelos Sons do
Céu e da Terra, pelo Anúncio de MARIA e pelo seu próprio estado de estase Interior e de ocultação da

consciência em meio à Luz.
Se vocês aceitarem olhar, objetivamente (além dos seus próprios processos Interiores Vibratórios, além das
suas experiência, além dos seus estados), o que acontece claramente na superfície deste mundo, em breve
vocês não poderão mais negar ou mesmo se indignar com o que ali acontece, e vocês irão se ver também do

ponto de vista da borboleta e não mais da lagarta.
Portanto, encontra-se exposto, sob o olho da sua lógica, o que eu chamaria de último desafio da humanidade,

nesses tempos.
É este último desafio que vai posicioná-los (muito além das escolhas anteriores que foram feitas) para viver a



sua Liberdade, segundo a sua concepção da Liberdade.
É nesse sentido que eu devo dizer-lhes: não se restrinjam, não coloquem limite para a Liberdade, não confinam

a Liberdade através de novas regras, mas vivam-na.
Se, entretanto, lhes for mais evidente permanecer em algum contexto conhecido, então não tenham qualquer

preocupação em fazê-lo, vocês ali irão permanecer também, da mesma maneira.
Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas com relação ao que eu acabo de expor a vocês, então eu os

escuto.

*** 

Pergunta: os fenômenos de estase já podem ter começado?

Isso foi, de fato, descrito como possível, cada vez mais frequentemente, cada vez mais seguidamente e cada
vez mais amplamente, já há vários meses.

*** 

Pergunta: se o tempo parar, será que tudo fica imobilizado?

Isso corresponde ao mecanismo inicial de Translação Dimensional que foi chamado de estase ou, os “três dias
de Trevas”, que são, de fato, três dias de Luz.

*** 

Pergunta: se o Absoluto contém tudo, por que desse último nasceu o confinamento?
                                                                            

O Absoluto não é referido nem pela Liberdade, nem pelo confinamento.
A expressão da Vida, ela aparece e ela desaparece: ela se perpetua evoluindo segundo as Dimensões.

Nada foi permitido.
Isso foi instalado pela Liberdade da própria Vida que pôde se ampliar através de algumas consciências e

reger, administrar e confinar outras formas de vida.
Eu os lembro, entretanto, de que vocês fazem exatamente a mesma coisa, sobre este mundo, com os animais.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, IRMÃO K rende Graças pela sua escuta.
Permitam-me compartilhar com vocês um momento de Bênçãos antes de deixá-los viver o seu Alinhamento

com MARIA e MIGUEL.
Eu saúdo vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...  

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

1 - SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

*

2 - BIDI (05.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/bidi-5-de-outubro-de-2012-aut...

*

3 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/bidi-5-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html


*

4 - UM AMIGO (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-201...

*

5 - SÉRÉTI (04.07.2005)
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-e...

*** 

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article7521.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-16_octobre_2012-article752...
16 de outubro de 2012

(Publicado em 18 de outubro de 2012)

*** 

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://2.bp.blogspot.com/-ZfAWkpD3GUY/UXSZS6R9bNI/AAAAAAAABI0/mplx-TP2OtU/s1600/000IrmoK16.10.2012a.jpg
http://autresdimensions.info/article7521.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-16_octobre_2012-article7521.pdf


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

http://2.bp.blogspot.com/-tafzR64b1oQ/UXSZbU7qfuI/AAAAAAAABI8/ZdQNzY4r0Bg/s1600/000IrmoK16.10.2012b.jpg


- Ensinamentos de JIDDU KRISHNAMURTI -

Frère K - 29 octobre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ A LIBERDADE ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, encarnados na humanidade, acolhamos mutuamente, na Fusão dos Corações, antes que eu

expresse o que eu vim expor a vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K - 29 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/62011568
http://vimeo.com/lestransformations
http://vimeo.com/
http://3.bp.blogspot.com/-BGLwsqeyXOg/UJEwqqhx-sI/AAAAAAAAGcA/lfG4twcRSeE/s1600/000IrmoK2229.10.2012.jpg


A apresentação que eu vou fazer a vocês inscreve-se na sequência lógica do que eu pude exprimir com
relação à Liberdade e à Autonomia (ndr: ver em particular as intervenções do IRMÃO K de 18 de fevereiro e de

17 de março de 2012) (1).
Eu vou então propor um olhar, um pouco diferente, sobre o que representa a Liberdade.

Cada um de nós, na encarnação, vai conceber e imaginar, a liberdade, em função da sua própria interpretação
disso.

A liberdade, na vida ordinária, é não mais estar constrangido por um elemento dito exterior a si, qualquer que
seja este elemento (mesmo representado por uma situação, por um Irmão ou uma Irmã, ou ainda por uma

obrigação).
Aquele que não se coloca a questão da Liberdade (nos seus conceitos) está, evidentemente, submisso aos

seus condicionamentos, aos seus autocondicionamentos e aos confinamentos criados pela consciência
dissociada.

Colocar-se a questão da Liberdade é, portanto, já considerar que pode existir uma possibilidade de outra coisa
que o que é conhecido.

O conhecido (por definição) leva-os às noções de liberdade que são relativas.
Que isso esteja diretamente ligado às suas atividades e ao fato de poder privilegiar alguns, em detrimento de
outros, a liberdade, como é concebida, em um primeiro momento, refere-se exclusivamente às circunstâncias

da vida encarnada: sair do seu trabalho, sair da escola, liberar-se de um compromisso.
A liberdade sempre é concebida em relação a uma situação anterior e a uma situação posterior, onde o

elemento que parecia privar da liberdade não está mais presente.
Esta liberdade refere-se, é claro, exclusivamente, ao relativo da personalidade.

***

A Liberdade de que quero falar-lhes é de um outro tipo porque esta Liberdade não depende do sentimento de
estar privado de liberdade, sobre este mundo, em relação a um acontecimento ou a uma ação.

A Liberdade sobre a qual eu converso com vocês é aquela da consciência.
O conjunto das regras deste mundo criou os condicionamentos, as regras, as obrigações.

Em meio a esses condicionamentos, a essas regras, há a possibilidade, de vislumbrar ou de reivindicar, uma
liberdade.

A Liberdade de que falo nada tem a ver com o conjunto das circunstâncias da sua vida.
A Liberdade que eu quero lhes dizer é aquela que se vive em meio à própria consciência, a partir do momento

em que a consciência não se sente mais devedora dos limites, das regras, dos condicionamentos e das
obrigações, criados pela própria personalidade.

A Liberdade torna-se um problema fundamental que se junta, de algum modo, à maturidade espiritual, ou seja,
ao momento em que vai se colocar o questionamento do próprio sentido da vida, do próprio sentido da

encarnação.
Questionamento cujas respostas, levadas em meio mesmo a este mundo, não encontram mais eco em vocês.

Que isso se refira às leis ditas de evolução, que isso se refira ao karma, que isso se refira às
responsabilidades nas quais vocês estão engajados, uma liberação de qualquer um desses aspectos não os

torna Livres.
O problema da Liberdade coloca-se, no momento da maturidade e da interrogação, não mais no sentido da

vida, mas no sentido do que é a Vida, fora, justamente, desta vida que é experimentada.

***

Há, é claro, inumeráveis liberdades.
A Liberdade de que falo não é, tampouco, a liberdade de pensar, nem a liberdade de criar, mas sim, ainda uma

vez, a Liberdade da própria consciência.
Não pode existir Liberdade desde que haja um contexto.

Durante a nossa encarnação, nós estamos em um contexto, cujos limites são naturalmente formados pelos
limites deste corpo e da consciência subjacente (consciência deste corpo, como consciência da própria

pessoa).
A questão da Liberdade ocorre, de maneira inelutável, no momento da maturidade e no momento em que as
diferentes liberdades, vivenciadas ou procuradas, não preenchem mais a consciência encarnada, e onde se

coloca então, diretamente, no nível da alma, a questão essencial de uma Liberdade incondicional (não
dependendo, justamente, de qualquer engajamento, de qualquer pensamento e, sobretudo, de qualquer

circunstância).
Esta Liberdade não pode ser encontrada em meio à matéria, a matéria estando fundamentada (que isso seja

nos objetos ou nas consciências) no princípio da delimitação, da separação e do distanciamento.
Desde que exista uma delimitação, um distanciamento, a liberdade é apenas uma ideia ou um pensamento.



A Verdadeira Liberdade não pode ser concebida em meio a um mundo de Ação / Reação.
A Liberdade chama a Graça, porque a Liberdade não pode estar, em nenhum caso, ligada a uma circunstância,

a qualquer evolução que, por definição, é limitante e confinante.
Esta Liberdade não é, portanto, uma Liberdade que pode ser buscada, nem mesmo encontrada, e ainda

menos ser concretizada, nas circunstâncias da própria vida, sobre este mundo.

***

A única Liberdade Verdadeira é aquela que se refere, exclusivamente, à consciência, e ao que vocês São,
além da consciência.

Não pode ali haver Liberdade enquanto a consciência estiver coibida ou confinada (em meio a uma
circunstância, em meio a um corpo, em meio a uma relação).

A Liberdade absolutamente não depende, então, das privações de liberdade, das circunstâncias exteriores,
nem mesmo da sua liberdade ou da capacidade para pensar Livremente, ou seja, liberadas das crenças e do

conhecido (mesmo se não estar sujeito às crenças e ao conhecido seja uma etapa importante para a
Liberdade).

Isso não é suficiente (pela sua erradicação) para tornarem-se Livres.
A Liberdade de que falo é, então, aquela da consciência que não está mais sujeita a um corpo, a uma função, a

uma vida, a este mundo, ou seja ao que for que lhes seja conhecido.
A Liberdade refere-se então à maturidade e à Graça.

Porque, sem a Graça, não há Liberdade.
Esta Liberdade vai se expressar por uma ruptura.

Uma ruptura de tudo o que é condicional e confinante.

***

Esta Liberdade, que se refere apenas à consciência (e não mais aos mecanismos do pensamento ou ainda
aos mecanismos da vida, tais como todos nós os vivenciamos), esta Liberdade está, é claro, conectada à

Autonomia, porque não pode existir Liberdade sem Autonomia (tomar cuidado para não confundir a Autonomia
com a recusa de quaisquer circunstâncias da vida).

Porque a Liberdade de que falo jamais irá depender de qualquer liberdade das circunstâncias deste mundo.
A Liberdade que eu lhes digo é bem aquela da consciência, Livre de todo engajamento, Livre de toda forma,

Livre de toda emoção, Livre de todo mental e eu diria até, Livre de todo condicionamento, como de toda
experiência.

A Liberdade é um elemento que é onipresente para aquele que é Absoluto, porque nenhuma circunstância
deste mundo (mesmo a mais traumatizante, a mais revogante) refere-se a ele de forma alguma.

A Liberdade confere, de fato, um tipo de distanciamento, real e objetivo, da liberdade deste corpo, na
expressão desta vida, na expressão das suas relações e das suas interações.

Esta Liberdade não pode ser comparada (e não é mesmo nem comparável, nem considerável, como elemento
de comparação) com a liberdade, no sentido comum, referente à liberação de uma obediência, de uma

obrigação (como eu o disse) ou de uma circunstância, qualquer que seja.

***

A Liberdade de que falo não é, portanto, uma liberdade de pensar, nem mesmo uma liberdade de escolha, mas
se refere, exclusivamente, à própria consciência.
Não pode ali haver Liberdade sem maturidade.
Não pode ali haver Liberdade sem Autonomia.

Não pode ali haver Liberdade sem a Graça.
Porque tudo o que a personalidade for chamar de “liberdade”, apenas irá se definir, finalmente e em última

análise, em relação a ela mesma, em relação a uma circunstância anterior (ou a uma circunstância posterior),
em ressonância com uma mudança de vida (ou das próprias circunstâncias).

Eu diria até que esta Liberdade (esta Liberdade da própria consciência) não se importa com as circunstâncias
deste mundo, nem com as circunstâncias desta vida.

A Liberdade os faz descobrir o Amor, não expresso através de um sentimento, não expresso através de um
ideal, não expresso através de uma condição (mesmo nomeando-o incondicional).

Mas a Liberdade do Amor é tal que aquele que se instala na Vibração do Amor, através do conjunto dos
elementos que vocês conhecem (como o Fogo do Amor, mas isso não é limitativo), desencadeia, em meio à

consciência, uma Liberdade a nada parecido.
Esta Liberdade leva-os, de maneira abrupta e muitas vezes diretamente, a não mais viver, simplesmente, como



a expressão de uma consciência, a não mais viver, simplesmente, como a expressão de uma encarnação, mas
os faz perceber que tudo isso é apenas passageiro, apenas efêmero e que não concerne, em nada, ao que

vocês São, na Verdade.
Naturalmente, viver e provar esta Liberdade é colocar-se diretamente sob a sua égide.

Esta Liberdade é Amor porque o Amor é por natureza para Ser a Liberdade.
Não pode ali haver Amor sem Liberdade.

É nesse sentido que o amor, empregado no sentido humano, conhece todas as limitações que todos nós
conhecemos (que isso seja através das palavras pronunciadas, que isso seja através de uma relação corporal,

afetiva, familiar ou outra).

***

A Liberdade não é, portanto somente escapar aos condicionamentos, não é, portanto, somente considerar a
existência de uma prisão e sair da prisão.

A Liberdade é muito mais do que isso: é o momento em que a consciência não é mais inferida (nem está em
desacordo) por qualquer circunstância da sua vida (como da vida, em geral).

A Liberdade cria, então, uma forma de distância.
Mas esta distância é, simplesmente, uma mudança de profundeza, uma mudança de visão, uma mudança de

percepção também, que não está submissa, nem sujeita a qualquer circunstância deste mundo.
A Liberdade de Ser (e a Liberdade do ser) é vivida a partir do momento em que alguns estados da Consciência

Última se manifestam.
Ela é um mecanismo partindo então do Interior, mas cuja expressão, em meio ao que eu nomearia o exterior
(ou seja, as circunstâncias da vida), é capaz de pacificá-los, de transformá-los, sem qualquer vontade própria,

pessoal, sem qualquer decisão.
A aplicação da Liberdade não decorre, portanto, de uma escolha de vida (ainda menos das circunstâncias de

vida).
A aplicação da Liberdade é independente do conjunto das circunstâncias anteriores.

***

A Liberdade não é mais estar condicionado por qualquer elemento conhecido, por qualquer elemento de
crença, por qualquer elemento social ou afetivo.

Isso não significa, no entanto, renunciar a essas circunstâncias, mas, sim, vivê-las, de um modo e por
mecanismos profundamente diferentes do que eles eram anteriormente.

A Liberdade rima também com o não-medo.
Porque toda expressão de medo é apenas uma privação de Liberdade (da Liberdade de que falo).

Toda manifestação de medo e toda manifestação dos elementos pertencentes à consciência separada são
apenas freios à Liberdade.

A Liberdade está profundamente conectada, também, com a noção de Sacrifício e de Ressurreição.
Os Mundos Livres são Mundos onde não há qualquer regra, qualquer pressão.

Regras e pressões exprimindo-se tanto no plano que vocês nomeiam material (daí onde vocês estão), como
regras e pressões exercendo-se nos diferentes estágios da própria consciência.

A Liberdade é, muito exatamente, o que vai lhes ser proposto.
Esta proposição pode parecer, em um primeiro momento, inadequada.

Inadequada pelo fato da existência das crenças, pelo fato da existência dos condicionamentos, do conjunto
das circunstâncias da própria vida encarnada.

A Liberdade não pode se exprimir, de maneira exterior, porque a Liberdade é um estado Interior que,
necessariamente, influi no exterior, mas sem a intervenção de qualquer vontade ou de qualquer decisão.

***

Ser Livre não depende de qualquer circunstância exterior.
Ser Livre é, portanto, uma liberação: uma liberação do conjunto dos condicionamentos, uma liberação do

conjunto das crenças, uma liberação do conjunto do que foi nomeado “Linhas de Predação”, enquanto tendo
bem na consciência que a Liberdade não se obtém extraindo-se desses elementos (nem mesmo de qualquer

lei), mas sim, observando-os para o que eles são (ndr: referência às Linhas de Predação), no olhar correto
daquele que É Livre.

 O conjunto das circunstâncias deste mundo apenas faz refletir, em última análise, o medo da Liberdade.
O medo é estrutural.



O medo é confinante.
O medo põe limites.

A Liberdade põe fim aos limites e, portanto, aos medos.
Compreendam bem que esta Liberdade não é o resultado de uma ação, ainda menos de uma reação e, menos

ainda, a ação de uma vontade visando modificar as circunstâncias exteriores.

***

A Liberdade de que falo apenas sobrevém no momento, específico, do que foi chamado de Transparência
total.

A Liberdade resulta da Humildade.
A Liberdade resulta do esvaecimento.

Este esvaecimento não é, em caso algum (como eu disse), uma fuga das circunstâncias da vida, mas, sim, um
mecanismo muito mais sutil e Interior, referente à própria consciência.

A Liberdade é também considerar, e viver, e perceber, que vocês não dependem de qualquer circunstância de
vida, como de qualquer circunstância espiritual, para Ser Livre.

Enquanto existir uma crença de que vocês irão se Liberar e encontrar a Liberdade (por uma ação em meio às
circunstâncias da vida, como em meio à vida nomeada espiritual), vocês se enganam.

A Liberdade jamais é um trabalho.
A Liberdade jamais é uma ascese.

A Liberdade jamais é outra coisa senão uma renúncia do efêmero, uma renúncia do medo.
Muitos ensinamentos insistiram no aspecto limitante do medo e no aspecto privativo do medo, em relação à

Liberdade.
O medo, qualquer que seja, não tem necessidade de ser combatido: ele tem simplesmente que ser olhado.
É a atitude mais correta que irá permitir-lhes descobrir a Liberdade ou pelo menos colocar-se a questão da

Liberdade.
Enquanto esta questão não surgir para vocês (e eu não falo, mais uma vez, das circunstâncias da vida

encarnada), enquanto a Liberdade não chamá-los em meio à consciência, vocês apenas podem ter uma
definição e uma abordagem condicionadas, elas mesmas, pela existência das condições deste mundo onde

nós estivemos encarnados e onde vocês estão encarnados.

***

Os agentes da Liberdade e da Liberação são múltiplos.
Alguns deles foram explicados a vocês.

Eles representam os Elementos.
O desdobramento desses Elementos (realizando o desenvolvimento do Coração Ascensional), o término (de
alguma forma) das Linhas de Predação pessoais (pelo Abandono à Luz e pelo Abandono do Si, assim como

pela subida da Onda da Vida), são circunstâncias pré-requisitos para a Liberdade (ndr: vocês vão encontrar em
“protocolos a praticar” informações sobre os Elementos e sobre o desenvolvimento do Coração Ascensional)

(2).
Mas mesmo essas circunstâncias preliminares (como eu disse), enquanto circunstâncias espirituais, devem

apagar-se, elas mesmas, na totalidade, para fazê-los descobrir o que vocês São, na Liberdade.
A Liberdade não pode se resolver por uma modificação das circunstâncias exteriores, nem mesmo das

circunstâncias Interiores, mesmo se algumas circunstâncias Interiores chamam-nos a viver sinais, de qualquer
forma, do que acontece em vocês (como, por exemplo, a Última Presença).

***

A Liberdade é ver, claramente, o conjunto das circunstâncias, exteriores e Interiores, que pode chegar a frear a
Liberdade.

É ver claramente os prós e os contras (Interiores como exteriores) do que age em relação à Liberdade.
Como eu disse, os elementos mais limitantes à sua Liberdade serão sempre os medos.

Que esses medos sejam referentes ao Desconhecido a vir, que esses medos sejam referentes a este corpo,
ou ainda a um dos elementos ou a uma das circunstâncias da vida de vocês, todos eles nutrem a mesma coisa:

o fortalecimento do medo e a limitação da própria Liberdade.
Ser Livre é muito mais do que a liberdade de pensar ou a liberdade de viajar nas outras Dimensões, enquanto

conservando este corpo.
Ser Livre não é mais se submeter, de alguma maneira, à lei de Ação / Reação.



Ser Livre é, bem evidentemente, não mais ser afetado por uma circunstância deste mundo, assim como por
uma circunstância espiritual.

***

A Liberdade, enfim, põe fim, de maneira definitiva (se isso já não foi o caso anteriormente), ao conjunto das
predações, ao conjunto dos confinamentos existindo antes da Liberdade.

O simples fato de ver claramente as coisas, o simples fato de ver os mecanismos da consciência trabalhando
(quando ela está submetida ou quando ela é Livre) permite-lhes, claramente, identificar onde vocês estão em

relação à Liberdade.
A Liberdade leva-os, então, a viver outra coisa.

A Liberdade leva-os a experimentar e a se instalar além dos limites e contingências, Interiores como exteriores.
A Liberdade não pode acompanhar-se de qualquer pertence.

Esse sentimento de posse desaparece, na totalidade, quando a Liberdade está aí, acompanhando-se, além
disso, da Transparência a mais total.

Somente a consciência que percebeu isso está definitivamente Livre e Liberada.
A Liberdade sequer é em função do que nós denominamos “a Liberação”.

A Liberdade é uma atitude, de algum modo, da consciência.
A Liberação apenas deixa-se a possibilidade de Ser, realmente, Livres.

Mas, Ser realmente Livres, é não mais dar peso e consistência ao que quer que seja mais senão à própria
Liberdade.

Eu dizia que o Amor é Liberdade porque o Amor não pode, justamente, deixar-se confinar em alguma
circunstância, em alguma ligação, em alguma falta, como em alguma plenitude.

Esta Liberdade está, naturalmente, conectada com a Autonomia.
Mas esta Liberdade é, antes de tudo, o desaparecimento, total, de todos os medos, em meio às áreas de

expressão da consciência.
Naquele momento, o ser que vive isso, que ele seja dependente de um corpo (nas circunstâncias deste

mundo), não tem que ser afetado por tais circunstâncias.
Ser Livre é não mais estar condicionado e, sobretudo, não mais ser condicionável.

Não pode existir Liberdade, tampouco, enquanto existir em vocês o menor julgamento sobre as circunstâncias
deste mundo.

Qualquer condenação, qualquer julgamento, referente a uma circunstância (que isso seja um acontecimento ou
uma pessoa), afasta-os da Liberdade.

Porque o julgamento, em si, traz consigo os seus próprios grilhões e o seu próprio confinamento.
Aquele que quiser permanecer Livre, uma vez encontrada a Liberdade, não pode se permitir fazer qualquer
julgamento, assim como qualquer discriminação, nas circunstâncias deste mundo como nas circunstâncias

espirituais.
Aquele que vive a Liberdade não pode então, de forma alguma, confinar ninguém.

Porque, a partir do momento em que existir uma predação ou a subordinação de uma pessoa, qualquer que
seja (mesmo a mais próxima de vocês), não há mais Liberdade.

E isso se sente.
Esse sentir não é Vibratório.

Ele não está ligado, por exemplo, a uma resposta do Coração ou a uma subida da Onda da Vida ou à
percepção do Canal Mariano.

É um Estado indizível que se associa, na maioria das vezes, à Morada da Paz Suprema.
Mas a uma Morada da Paz Suprema que não tem que ser vivenciada na Íntase ou no Êxtase, mas que se

expressa espontaneamente, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida.

***

Ser Livre não é uma reivindicação, nem um objetivo.
A Liberdade se vive, quaisquer que sejam as circunstâncias e quaisquer que sejam as condições deste corpo,

assim como dos seus pensamentos.
A Liberdade é o elemento que lhes propicia ver a realidade ilusória deste mundo, o peso do efêmero.

A Liberdade vai aumentar a Alegria.
A Liberdade vai aumentar a Paz e a Tranquilidade.

Isso não é uma Paz e uma Tranquilidade que seriam procuradas de maneira ativa, mas é bem uma Paz e uma
Tranquilidade que se estabelecem sozinhas, para aquele que se torna Livre.

A Liberdade acompanha-se de um desaparecimento, puro e simples, dos pensamentos (exceto quando eles, é



claro, são solicitados, pelas necessidades das circunstâncias da vida).
A Liberdade é então vacuidade.

Ela sequer é uma expansão Dimensional, uma viagem no Estado de Ser ou uma instalação no Absoluto.
A Liberdade é muito mais do que um sentimento Interior.

Ela é um Estado de Ser onde nenhuma subordinação pode se concretizar, onde nenhuma tomada de poder
pode se manifestar (em um sentido como no outro).

A Liberdade, é claro, é fonte de Graça e de satisfação.
Não de uma satisfação de um trabalho que teria sido concluído, mas, muito mais, a satisfação daquele que

finalmente se encontrou e se reencontrou.
A Liberdade, enfim, é Leveza, em relação a este corpo, como em relação às circunstâncias da vida.

Aquele que é Livre não pode mais ser afetado pelas circunstâncias duais, pelas manifestações de uma
consciência confinada.

Aquele que é Livre não pode considerar restringir a Liberdade de ninguém.
Isso poderia se chamar um esvaecimento ou uma humildade.

E esse é o caso.
Porque aquele que é Livre nada pode reivindicar, em meio às circunstâncias deste mundo como em meio às

circunstâncias espirituais.
A Liberdade é suficiente em si mesma.

Aquele que é Livre sabe disso.
Aquele que é Livre vive isso.

E esta Vida não é afetada pelas circunstâncias.
Colocar-se a questão da Liberdade deve levar a evitar a armadilha de pensar na liberdade em meio a este

mundo (como na liberdade de programar, na liberdade de fazer o que vocês quiserem).
A Liberdade de que falo não é uma liberdade de fazer, mas sim uma Liberdade de Ser, além de todo fazer.

Ser Livre é estar repleto de Alegria, sem objeto, sem suporte, e sem objetivo.
A Liberdade não é uma demissão, exceto uma demissão da Ilusão.

Não da Ilusão deste mundo, mas das próprias ilusões Interiores referentes a este mundo.

***

A Liberação da Terra, vivenciada atualmente e conforme o que anunciou alguns Anciãos e, sobretudo, SÉRÉTI
(ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (3), leva-os a viver, nos próximos dias, esta Liberdade.
Lembrem-se de que a Liberdade é ausência de pontos de referências, ausência de limites, e ausência de

restrições, ausência de referências a uma experiência de vida, ausência de conexão com uma circunstância de
vida (Interior como exterior).

Quando a Liberdade se apresenta, vocês a vivem.
Esta Liberdade não é a sede de uma interrogação sobre as circunstâncias, ou sobre “como melhorar seja o

que for”.
Porque a Liberdade é, ou ela não é.

A Liberdade que é para viver é aquela do Coração e aquela da Luz.
Ela não é tributária de qualquer forma, de qualquer lei.

A Liberdade é a nossa Natureza e a nossa Manifestação, a nossa Essência, além do que é limitado.
A Liberdade pode causar medo porque ela se acompanha de um desaparecimento de tais limites e por isso

mesmo das referências de vida, no momento em que ela é vivenciada.
Superar este medo instala a Liberdade, de maneira definitiva.

Esta Liberdade não apresenta qualquer possibilidade de ser afetada pelas liberdades deste mundo (como eu
descrevi).

Viver a Liberdade e Ser Livre é algo que é sentido, diretamente, na consciência.
É o momento em que o verdadeiro sentido da Liberdade é compreendido e vivenciado.

Ou seja, que não depende, justamente, de qualquer circunstância, material como espiritual.

***

A Liberdade é então, em muitos aspectos, sobreposta à Infinita Presença ou à Última Presença.
Aquele cuja consciência se queixa de uma falta de liberdade (que essa falta de liberdade seja expressa em

relação a uma outra pessoa, em relação a uma programação, em relação a uma profissão), apenas faz refletir a
ausência de Liberdade.

Porque aquele que é Livre não se importa, até mesmo, com a privação de liberdade, a mais total, deste mundo.



A Liberdade é então totalmente independente de tudo o que lhes é conhecido sobre este mundo e não se
importa com a liberdade do tempo, ou com a liberdade de um corpo se mover.

Nesta Liberdade, é claro, não pode existir o menor medo referente a este corpo, como a outro ser humano ou,
ainda, à própria sociedade.

Isso não é, tampouco, uma indiferença.
Isso não é, tampouco, uma rejeição.

Colocar-se a questão desta Liberdade, e vivê-la, é certamente o que trabalha, em vocês, para muito de vocês,
através dos mecanismos específicos onde vocês parecem desaparecer, que isso seja na percepção do

corpo, que isso seja na sua própria consciência, que isso seja de maneira inesperada, espontânea ou decidida,
pela meditação ou pelo Alinhamento.

***

Descobrir a Liberdade é não mais ser afetado, é não mais ser sensível às circunstâncias.
A Liberdade dissocia então tudo o que pode constituir a consciência ordinária.

Ela cria (na própria consciência, como no próprio corpo) uma Paz nova, uma Liberação nova, do corpo, como
do pensamento.

Esta Liberdade jamais resulta (como eu disse) de uma procura, mas sim de uma cessação de procura.
Assim como para o Absoluto, esta Liberdade resulta de uma forma de capitulação, capitulação das

circunstâncias deste mundo, quanto à sua compreensão, quanto à sua expressão, quanto à sua vivência.
A Liberdade é o que é proposto pela Liberação.

A Liberdade é o que é proposto pela Luz.
A Liberdade é da natureza do Amor e compartilha, com o Amor, uma série de manifestações.

A Liberdade é uma Dádiva da Graça.
Essa Dádiva da Graça tornou-se real e palpável pela dissolução dos medos (que isso seja o resultado da Onda

da Vida ou a Ação do Manto Azul da Graça), pelo Canal Mariano.
Esta Liberdade acompanha-se de um estado da mente que, além do simples não julgamento e da não

condenação (de uma circunstância ou de um ser), vai realmente se acompanhar de uma percepção e de um
sentimento, bem reais, de desaparecimento deste mundo: coisa que ocorre em alguns estados Interiores.

Viver o esquecimento de si, viver o esquecimento das suas próprias circunstâncias corporais e dos
pensamentos, abre a Porta da Liberdade, instalando-os na Liberdade.

Enquanto existir, em vocês, a crença de que a Liberdade vai depender de uma programação, de uma
circunstância espiritual ou material, vocês não podem Ser Livres.

A Liberdade de que falo não é acomodar-se nas circunstâncias deste mundo ou nas circunstâncias da sua vida.

***

A Liberdade é, enfim, Estar Vivo, além da sua vida e de toda vida, sobre este mundo.
Esta Liberdade não pode ser o resultado de qualquer oposição à vida habitual, porque enquanto vocês fizerem

oposição, vocês não são Livres.
A Liberdade não cria uma indiferença, no entanto (mesmo se não houver oposição), cria, realmente, um

desapego, completo e real (afetivo, emocional e circunstancial) do que é vivenciado.
A desidentificação e a deslocalização da consciência são etapas importantes, pré-requisitos para a Liberdade.

Elas são, de algum modo, as primícias.
Quando a Liberdade começa a aparecer, antes que ela se instale, pode ali haver uma ressurgência, uma

acentuação, dos medos anteriores condicionantes, que não devem alarmá-los, mas simplesmente, serem
olhados para o que eles são: emoções que passam e pensamentos que passam.

A Liberdade não é concernida por isso.
A Liberdade está muito mais perto de vocês, o que quer que vocês façam, quando as circunstâncias deste

mundo mudam de maneira abrupta.
Um deslocamento de equilíbrio, qualquer que seja esse deslocamento de equilíbrio (que ele seja ligado a um

dos Elementos, como ao próprio ser humano), é muitas vezes benéfico, fazendo aparecer a questão da
Liberdade.

Esse é o papel, em parte, dos Elementos e dos Cavaleiros, em vocês, doravante.
 Isso é uma forma de Passagem, que corresponde a uma metamorfose: coisa que será explicada, mais à
frente, por ORIONIS, de volta entre vocês e entre nós (ndr: intervenção prevista para os próximos dias).
Passado o momento da surpresa (representado pelos diferentes choques possíveis da humanidade), o

deslocamento de equilíbrio, realizado por esse choque, pode levar a uma metamorfose vital e à instalação da
Liberdade.

Esse é o objetivo.



As circunstâncias exteriores deste mundo são afetadas pelos Elementos, pela Luz Vibral, e pelos diferentes
componentes da Luz, assim como há, em vocês, esta afetação que modifica o equilíbrio inicial.

Este equilíbrio inicial irá se encontrar então deslocado, ou pela Liberdade, ou pelo medo.
O resultado, é claro, é profundamente diferente.

Cabe a vocês estarem vigilantes nesses momentos de choque, momentos em que os Cavaleiros agem
(exteriormente como Interiormente).

Desta vigilância, desta observação da sua própria consciência, do aparecimento do medo ou não, irá resultar a
instalação da Liberdade (se isso já não ocorreu).

***

Os Elementos (sobre os quais eu falei) são talvez aplicáveis, para vocês, desde agora, mas irão se tornar
imediatamente aplicáveis (se tal for a escolha de vocês) quando a Ação dos Cavaleiros, sobre a Terra, for

maciça.
Nessas circunstâncias (que não são mais em função, somente, da sua posição geográfica porque a Ação dos
Cavaleiros vai, a um dado momento, concernir ao conjunto da Terra, momento iminente), é através desta ação

global que irá se realizar, em vocês, a Liberdade ou o medo.
Lembrem-se bem, quando essas circunstâncias forem propostas a vocês, de que há apenas duas escolhas:

algumas Estrelas lhes falaram do medo, ou do Amor, enquanto estado.
Isso se junta completamente ao que foi dito (ndr: ver as intervenções de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho

de 2012 (4) e de GEMMA GALGANI de 20 de setembro de 2012 (5)).
A Liberdade é Amor.

O medo é apenas a expressão da ausência de Liberdade.
Coloquem-se então as questões corretas.

Coloquem-se então para observar, objetivamente, o que se desenrola em vocês, o que irá se desenrolar em
vocês.

Eu os convido a comparar o que eu disse sobre a Liberdade, hoje, com o que eu disse, desde algum tempo,
com relação à Autonomia e à Liberdade (ndr: suas intervenções de 1º de abril e de 27 de novembro de 2011)

(6), assim como o ensinamento das Estrelas, referente ao medo e ao Amor.
Ao recordar o que foi dito (relendo-o), eu espero que vocês percebam a trama (cada vez mais visível, isso foi
dito) do que se desenrola, atualmente, nas circunstâncias da Terra, como nas suas circunstâncias Interiores.

O que acontece fora, acontece dentro.
E o que acontece dentro, acontece fora.

Lembrem-se de que a Liberdade e as circunstâncias da Liberdade são afetadas pela sua capacidade, maior ou
menor, para estar na Paz e para estar Tranquilo.

Eu irei parar aí as palavras da minha intervenção e propor a vocês, antes de deixá-los para o seu Alinhamento,
um momento de Comunhão, de Graça e de Fusão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K e eu lhes digo até breve.
Com todo o meu Amor.

************
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes neste espaço, instalemo-nos alguns instantes no silêncio da nossa Presença, a fim

de nos acolhermos em conjunto.
O contexto da minha intervenção atual não se inscreve na apresentação de ideias ou de conceitos, mas, muito

mais, em uma reflexão que nós faremos, conjuntamente, e em interrogações relativas ao que eu pude dizer
durante o ano que acaba de transcorrer.

Eu os lembro de que eu lhes expressei uma série de elementos referentes ao Conhecido e ao Desconhecido,
à Autonomia, à Liberdade, à Maturidade: um conjunto de elementos que visaram fazê-los pensar sobre vocês

mesmos, sobre a sua condição atual, e sobre a sua condição real (ndr: vocês encontrarão todas as
intervenções de IRMÃO K na coluna “mensagens a ler” (1)).

Dessa maneira, então, através da nossa Presença conjunta, eu lhes peço para me perguntar e me interrogar
sobre os conteúdos das minhas intervenções anteriores, tanto sobre o Conhecido como o Desconhecido,

sobre a Responsabilidade, a Autonomia, a Liberdade e tudo o que eu pude dizer com relação, também, ao Eixo
ATRAÇÃO / VISÃO.

Eu escuto então as suas perguntas e espero instalar com vocês, uma vez que não é personalizado, um diálogo,
de Presença a Presença, referente a essas ideias, a esses conceitos que eu expus a vocês.

***

Pergunta: como acolher esta Maturidade que você abordou recentemente?

A questão da Maturidade não é uma questão de acolhimento, mas, sim, de Visão, transcendente e penetrante,
com relação à condição atual do homem, a partir do momento em que os contextos e os limites são

percebidos.
Porque ninguém, sobre esta Terra, na encarnação, pode evitar encontrar-se confrontado com certo número de

contextos e de limites, quer seja sob a forma de leis, de convenções morais, ou ainda de comportamentos
humanos.

A Maturidade é, de algum modo, algo que vai se estabelecer.
Este estabelecimento vai corresponder, muito precisamente, ao momento em que vocês conscientizam e

percebem que tudo o que lhes foi proposto (referente, não às leis deste mundo, mas ao que foram nomeadas
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“leis espirituais”) não tem absolutamente sustentação.
A partir do momento em que houver descrição de uma série de elementos, validada pelas suas crenças ou

pelas suas experiências (que isso se refira ao que é chamado de reencarnação, que isso se refira à hipótese
de um paraíso e de um inferno, que isso se refira à hipótese de um salvador), ao que vocês serão

confrontados, vai colocá-los, evidentemente, no decorrer da sua vida, frente às suas próprias adesões.
Isso se refere, evidentemente, tanto ao princípio do karma, como ao princípio de um salvador, ou a qualquer
princípio espiritual, que não foi validado pela experiência, mas, sim, por uma adesão a uma crença, seja ela

qual for.
Como todos vocês certamente experimentaram, em diferentes níveis (e como eu pude experimentá-lo
também, pelo meu ambiente de nascença e pelo caminhar da minha vida), uma série de pressupostos

expressos como crenças ou adesões (a uma espiritualidade, a um movimento espiritual, ou ainda a uma
religião), vai se traduzir por uma confrontação com o que chamamos de princípio de realidade.

Esse princípio de realidade não se refere, evidentemente, às leis deste mundo, mas, justamente, ao acesso ao
que poderia ser nomeado o Espírito ou a alma, a algumas verdades.

Se tomarmos o exemplo, por exemplo, da reencarnação: esse conceito, muito sedutor, querendo explicar a
condição presente como um peso ou um preço a pagar, ou como uma recompensa a obter em relação a uma

circunstância passada (para a qual não existe qualquer meio de recordar a circunstância passada), é,
evidentemente, uma crença.

A ação e reação, conforme eu tive a oportunidade de dizer, está presente apenas em meio a este mundo e não
corresponde à realidade do que se encontra fora deste mundo.

Deste modo, então, o ser humano tende a aceitar, ou o que se encaixa no sentido, ou o que se encaixa na
lógica, ou ainda no princípio de adesão a uma religião, a um movimento, ou a uma espiritualidade, qualquer que

seja.
A Maturidade espiritual consiste, simplesmente, em apreender, de maneira objetiva, de maneira lúcida e de
maneira totalmente autônoma, que não pode existir princípio de reencarnação referente ao que é perfeito

desde a origem.
A reencarnação apenas se refere, então, à personalidade e, exclusivamente, a uma sucessão ininterrupta de

personalidades.
Tomar consciência disso é sair da ilusão da crença, da ilusão da adesão, para recolocar-se, si mesmo, em

meio à sua própria vivência.

A Maturidade não é, portanto, uma questão de intensidade de experiências, de adesão a algum dogma, mas é
simplesmente a lógica inerente àquele que descobre a Liberdade.

A Liberdade não é deste mundo encarnado: ela lhes é prometida em um mundo futuro, em um outro lugar, ou
no momento em que vocês tiverem depurado o que alguns chamam de karma.

Eu afirmo (e eu os convido a verificar) que a Verdade não tem necessidade de regras, nem de contextos, e que
ela é independente das circunstâncias deste mundo, como de qualquer mundo.

A Verdade apenas de refere a vocês com vocês mesmos, vocês, frente a vocês mesmos.
Não no nível da personalidade, mas do que vocês São, além de toda personalidade, de toda sequência lógica,

histórica, de adesão a uma crença ou a um movimento, ou a uma religião, seja qual for.
Eu afirmo também (e o conjunto dos processos Vibratórios que vocês vivenciaram certamente fez aproximá-los

desta Verdade, fez verificá-la por si mesmo e ainda, por vezes, vivê-la) que estar maduro é não crer em mais
nada.  

Estar maduro é nada mais aceitar que não seja validado como experiência íntima e pessoal.
Naturalmente, existem as leis físicas, validadas pela experiência, que permitem, por exemplo, fazer um avião

voar ou fazer um balão de ar quente subir.
Mas, em nenhum caso, essas proezas (porque elas o são) podem explicar o que vocês São.

O que vocês São não pode ser descoberto, de forma alguma, por uma adesão seja ao que for.

A Autonomia e a Liberdade andam de mãos dadas com a Maturidade.
Descobrir a Maturidade é cessar de crer no que quer que seja senão no que foi vivenciado.

No que se refere às intervenções que ocorreram, desde alguns anos, em meio ao “Autres Dimensions”, vocês
puderam constatar que o mais importante foi a Vibração da consciência e a expansão da consciência,

dependendo, evidentemente, apenas da sua própria capacidade para experiência. 
A Maturidade, quanto a ela, vai consistir em não mais aderir ao que quer que seja que não tenha sido vivenciado

propriamente por vocês.
Deste modo, então, ver um avião voar, mesmo se isso for explicável com as leis da física, não irá permitir-lhes,

em caso algum, voar por vocês mesmos.
Isso significa, assim, que o ser humano pode voar?

Alguns aspectos dele podem voar.
Simplesmente, a crença em uma densidade e na gravidade, os impede de voar.

Assim, portanto, não acreditar em mais nada, exceto no que for vivenciado diretamente pela consciência, é uma
forma de Maturidade.



A Maturidade vai desencadear uma série de mecanismos, além, simplesmente, de não crer mais em uma
crença ou em uma ideia que não tenha sido vivenciada ou experimentada.

A Maturidade ocorre quando vocês realmente tomam consciência da condição do ser humano encarnado,
confinado em um corpo, em um dado limite que é denominado o nascimento e a morte.

Ver além das aparências (ou seja, além da lei de causalidade, além da ação / reação) necessita de uma forma
de maturidade.

É totalmente imaturo, do meu ponto de vista, considerar que existe um criador exterior que vai dirigir, coordenar
e permitir uma criação.

O que vocês São não precisa ser criado.
O que vocês São existe de toda Eternidade.

Verificar esta Eternidade os faz sair da crença em um paraíso e um inferno, como em um salvador, e os faz,
sobretudo, Realizar o que vocês São.

A Maturidade é uma consciência Liberada, na totalidade, de todas as crenças, de todos os dogmas, de todas
as projeções, assim como de todas as suposições relativas à evolução da dita consciência que, além do mais,

não existe.

***

Pergunta: você disse que, para superar os medos, basta vê-los depois deixá-los passar. O que
acontece quando esses medos afetam o físico?

É exatamente a mesma conclusão.
Frente a uma dor física, vocês têm a possibilidade de investigar no plano biológico, no plano energético, no

plano causal, qualquer que seja o plano.
Existe, em meio a este mundo (onde todos nós estivemos encarnados), um princípio de causalidade [relação

de causa e efeito].
Esta causalidade se aplica a este mundo.

Dessa maneira, então, uma dor, uma manifestação, em meio à consciência, pede para procurar uma causa.
Esta busca da causa vai mantê-los na ação / reação.

Naturalmente, ir além da causa, não é nada fazer, nem não agir, mas é ver claramente o que está além das
causas.

Ora, para ver o que está além das causas, não é preciso estar implicado em uma reação, seja qual for.
Isso absolutamente não contrapõe ao fato de agir contra tal sintoma, mas não se implicar ali, o que é

profundamente diferente.
Assim, quando há uma febre importante, algumas vezes é necessário fazer baixar esta febre, de diferentes

modos possíveis e imagináveis.
Agora, o grau de implicação da pessoa, em relação a esta febre, determina se há ação / reação ou,

simplesmente, uma ação que não decorre de uma simples reação, que vai além da causalidade e que vai além
das aparências.

Deste modo, então, um medo, quer seja manifestado no corpo ou não, deve implicar no mesmo raciocínio.
É evidente que se vocês tiverem, por exemplo, uma crise de apendicite aguda ou uma perna quebrada, eu

duvido muito que ficar olhando, isso cure espontaneamente.
Mas, se vocês quiserem, nós iremos além: eu diria que, se vocês estiverem além do princípio de causalidade,

não há qualquer motivo válido e objetivo para que a sua perna seja quebrada, de uma maneira ou de outra.
Do mesmo modo, aquele que se coloca distante em relação à consciência corporal, não renega nem o corpo,

nem a consciência corporal, mas vai se colocar em outro ponto de vista, que não depende mais, justamente, da
causalidade do corpo.

O que significa assim que, se vocês se colocarem diferentemente do seu ponto de vista habitual (além de toda
crença, com objetividade, olhando-se, conforme eu lhes disse), não há qualquer razão para acontecer uma

fratura.
Somente a causalidade permitiu uma fratura.

Dessa maneira, então (além das zonas de resistência expressas por UM AMIGO, correspondentes às
manifestações da consciência), um desequilíbrio, real, referindo-se tanto a um medo inscrito no mental como

no corpo, estritamente nada muda.
O objetivo não é o de se precaver ou de se preservar do medo ou da fratura, mas bem o de compreender que,

quando vocês estão fora da causalidade, pela localização da sua própria consciência, não há qualquer razão
para que a perna quebre, não há qualquer razão para que vocês fiquem submissos, de maneira alguma, a uma

causalidade qualquer, ou de uma personalidade anterior denominada karma, ou do que quer que seja deste
mundo.

Naturalmente, as circunstâncias da vida de vocês mostram-lhes, a cada dia, que existem princípios de oposição
à Luz que podem, às vezes, ser manifestados, tanto por uma pessoa próxima como pelas circunstâncias da

sua vida.



O que eu quero dizer é que as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam, apenas serão, sempre, as
consequências da sua visão pessoal, inscrita na personalidade.

Extrair-se da personalidade (não por um ato de vontade, mas a deixando desaparecer), quer seja pela Infinita
Presença, pela Realização do Si ou pela Liberação no Absoluto, estritamente nada muda.

Este corpo tem uma causalidade, ele irá desaparecer, um dia ou outro, isso é uma obrigação.
Agora, será que vocês, vocês irão desaparecer, entretanto, quando este corpo desaparecer?

Tomar consciência disso é uma forma de Maturidade.
Tomar consciência disso é também o meio de não mais interagir segundo a lei de causalidade, mas, realmente,

segundo a lei da Graça.
Vocês não podem estar, ao mesmo tempo, submissos à lei de ação / reação e viver a Graça: é um ou outro.
Deste modo, então, viver a Maturidade, viver a Liberdade e a Autonomia, colocar-se além do Conhecido, é
deixar as leis do Conhecido agir por si só, enquanto sabendo pertinentemente que, se a sua consciência

estiver expandida além do ponto da personalidade, não há qualquer motivo para que vocês sejam afetados
pelo que quer que seja.

Isso não ocorre, evidentemente, no momento em que vocês decidem mudar de ponto de vista, ou quando a
consciência muda de ponto de vista.

Mas, em um tempo extremamente curto, vocês irão constatar, por vocês mesmos, as modificações das suas
circunstâncias de vida, assim como as modificações da ação / reação, substituídas, progressiva ou

brutalmente, pelo princípio da lei de Ação da Graça.
Assim, portanto, um medo que se manifesta, um acontecimento súbito, em última análise, do ponto de vista da

personalidade, irá sempre pedir uma ação, uma reação, segundo o princípio de causalidade (quer seja
fisiológico, bioquímico, energético ou mesmo causal).

Além do mundo causal, existe, efetivamente, o que nós nomeamos a lei da Graça.
Mas, para viver a lei da Graça é preciso, doravante e de maneira espontânea, colocar-se, si mesmo, além da lei
de causalidade: o que não significa colocar-se além das leis ou das regras (referentes tanto à sociedade como
à causalidade espiritual), mas se colocar, de imediato, diretamente, não mais em meio a uma pessoa, mas em

meio à consciência expandida do Estado de Ser ou, ainda, no Absoluto.
Dessa maneira, então, aquele que vive a Graça, não mais por experiência, mas em permanência, vai se

encontrar, bem depressa, desvencilhado de todas as ilusões com relação às crenças, à adesão a qualquer
causalidade.

O que, naturalmente, não os preserva de uma reação, contra vocês, do mundo que vocês saíram (por
consciência e não por negação), mas isso será objeto da comunicação daquele que vem depois de mim, ou

seja, aquele que vocês chamam de Mestre PHILIPPE DE LYON.
Eu não vou me exceder, portanto, nas suas prerrogativas, mas eu recoloco isso nesse princípio que vocês

expressam, relativo à causalidade através de um medo.
Ver um medo, e combatê-lo, não releva, de qualquer maneira, da mesma ação da consciência e, sobretudo,

absolutamente não da mesma consciência. 

***

Pergunta: ainda é tempo de praticar a refutação?

Parece-me que, durante a sua última intervenção, BIDI lhes disse que a refutação procede sozinha.
Entretanto, durante as primeiras etapas da Liberação da Terra, a refutação visava, como ele disse a vocês,

causar curto-circuito na consciência ordinária.
Hoje, a refutação, eu diria, far-se-á, cada vez mais, sozinha, pela ação, no nível coletivo, da Luz, e não mais pela

intenção pessoal de vocês.
Eu diria que o mais apropriado, hoje, é colocar-se na posição de Transparência do observador, que olha o que

se desenrola, sem ali participar de maneira alguma.
É o mesmo princípio que a observação do medo.

Qualquer emoção implica em outra emoção, em reação contrária àquela que está ocorrendo.
Isso se refere, e sempre irá se referir, à ação da personalidade, em meio a este mundo.

Onde vocês se colocam?
No desenrolar da ação / reação da personalidade ou na Ação da Graça?

Do seu posicionamento de consciência, de algum modo, irá se traduzir uma vivência diferente do mesmo
medo.

O medo ou a desordem (como a fratura da perna) são os mesmos em cada ser vivo humano.
Simplesmente, a atitude da consciência será profundamente diferente, conforme vocês estiverem sob a lei de

causalidade ou sob a lei da Graça.
Um exemplo entre tantos outros: a minha perna foi quebrada (por um acidente ou por uma queda direta), a lei

de causalidade vai aplicar, primeiro, um tratamento nesta perna (o gesso, por exemplo, ou a operação
cirúrgica).



Além desta lei de causalidade, aquele que permanece na própria causalidade da personalidade, vai procurar o
sentido e o significado do que ocorreu.

A personalidade, lembrem-se, está sempre buscando o sentido e o significado.
Aquele que está na Graça não vai, nem julgar, nem condenar, nem rejeitar o que aconteceu na sua perna, mas

vai simplesmente ver, além das aparências e da causalidade, o que vai acontecer em meio à consciência,
ficando totalmente neutro.

O que não quer dizer, não se ocupar desta perna.
Nós poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito, com relação ao corpo.

Mas eu reitero, ainda uma vez, que se a lei da Graça estiver instalada, não há qualquer motivo para vocês
sofrerem do que quer que seja, independentemente do que se manifestar neste corpo.

***

Pergunta: e sobre as emoções que ressurgem quando vivemos um estado de Graça?

A emoção sempre irá se referir à lei de causalidade, de ação / reação, da personalidade, em meio a este
mundo.

A lei da Graça pode dar a ver, pela iluminação da Luz, uma série de sofrimentos, mas a iluminação da Luz, ela
mesma, é suficiente para dissolver essas emoções, esses estados emocionais, ou essas ressurgências

emocionais.
Se esse não for o caso, então convém ver quem está aonde, ou seja, se o que se exprime é a personalidade,

ou não.
No princípio da lei de ação da Graça, a personalidade é totalmente apagada, ela intervém unicamente nos atos
da vida relativos à personalidade, mas, em caso algum, esta personalidade, qualquer que seja, com os seus

sofrimentos, quaisquer que sejam, vinda do passado desta vida ou de outras vidas, pode alterar o que você É,
na Verdade.

Dessa maneira, então, não pode ali haver coabitação entre a Graça e, por exemplo, um estado emocional que
ressurgiu: o que é visto, pode ser visto como, efetivamente, uma emoção ressurgida, mas o que você É, não

pode ser, em caso algum, afetado pelo que acontece.
Se você for afetado, significa que você, desde então, deixou a Graça.

***

Pergunta: o que significa o fato de ser ver voando no ar, no sonho?

O sonho de voar reflete uma necessidade de Liberdade.
O sonho de voar reflete, em geral, um mecanismo de expansão da Consciência.

A consciência ordinária apenas pode se lembrar desse sonho de voar.
O sonho de voar é, na maioria das vezes, uma capacidade da alma para se extrair das contingências da

matéria.
Isso é, ao mesmo tempo, uma aspiração à Liberdade, em concomitância com a testemunha de um estado
diferente da consciência, obtido no momento do sono, durante o período específico denominado o sonho.

***

Pergunta: o que significa sonhar com cataclismos relacionados com a água?

Isso representa, incontestavelmente, durante este período, a ação do Cavaleiro da Água.
Todo cataclismo Interior, vivenciado em sonho (além de um aspecto preditivo ou profético que é,

evidentemente, extremamente raro), o cataclismo Elementar traduz, para vocês, o Elemento que tem
necessidade de ser regulado, de uma maneira ou de outra.

Aquele que está precisando de água, no nível da sua constituição, até mesmo, pessoal (em meio a este corpo
e a esta consciência), vai muitas vezes sonhar com o Elemento líquido (que está em déficit ou precisando de

regulação) como um Elemento extremamente intrusivo, de manifestação violenta e brutal.
No sonho anterior, eu falava de aspiração à Liberdade já que, é claro, a Liberdade está, antes de tudo,

associada à ação do Ar.

***



Pergunta: como regular um Elemento quando o Triângulo correspondente torna-se ativado?

Minha Irmã, eu a remeto, para isso, a várias explicações que já foram dadas, referentes à associação dos
Elementos (em um, em dois, em três, ou no conjunto).

Isso foi objeto de muitas comunicações, essencialmente por algumas Estrelas (ndr: ver, em particular, as
intervenções de SNOW de 18 de outubro e de 1º de novembro de 2012 (2)).

Quando um dos Elementos age, em vocês, aí também, há duas possibilidades: ou se colocar sob a lei de
causalidade e procurar combater, ou observar o Elemento e, naquele momento, a observação dispensa

qualquer regulação.
A ação do Elemento (sendo apresentado, por exemplo, em um sonho de cataclismo com a água que está em

relação com o Elemento Água e com o Cavaleiro da Água) nada mais pede senão observar o que ali se
desenrola.

Pode ali haver um mecanismo de balanceio, ou seja, de equilíbrio dinâmico, obtido pelo Elemento
complementar situado na Cruz Mutável (ndr: a Cruz Central da cabeça, formada pelos Eixos IM-IS e AL-OD, tal

como descrito da intervenção de UM AMIGO de 17 de setembro de 2010 (3)).
Por exemplo, uma manifestação ligada à Água, será equilibrada pelo Elemento Ar.

É-me extremamente difícil dar-lhes todas as correspondências do Elemento Ar: nós não temos tempo.
Simplesmente, o Ar pode ser assimilado à respiração, ao movimento.

Existe, é claro (mas isso não é da minha competência), a possibilidade de modificar os Elementos, de múltiplas
maneiras: os alimentos podem ser um deles (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de
outubro de 2012 (4)), a respiração também (ndr: ver as intervenções de RAM de 09 de maio, 21 de maio e 02

de setembro de 2012 (5)).

***

Pergunta: em um sonho, o que significa o fato de ver as pessoas se permearem?

O significado é o seu próprio.
Isso não é como os sonhos com os Elementos: nós estamos, aqui, frente a um processo de

multidimensionalidade, abordando também múltiplas facetas da personalidade.
Na realidade, a interpenetração de formas e de consciências corresponde à anulação do princípio deste

mundo, ligado à compartimentagem: cada forma, aqui, é distinta.
A única maneira de vocês vislumbrarem a Unidade, através de uma forma, pode ser representada,

eventualmente, pelo que vocês chamam de ato sexual, que representa, a um dado momento, a possibilidade
de começar um de novo.

Mas nenhum corpo pode ser confundido com outro corpo e com a consciência, que ali é tributária: isso é uma
regra deste mundo.

O que não é, evidentemente, absolutamente o caso nos outros mundos onde há interpenetração, possibilidade
de intercâmbio da consciência como do corpo.

Eu lembro, entretanto, que vocês não têm qualquer meio, com o intelecto, de imaginar esta interpenetração dos
corpos e das consciências.

A única maneira acessível, do ponto de vista de vocês, aí onde vocês estão, é considerar o processo
denominado walk-in, ou seja, o momento em que uma alma cede o lugar a outra alma, no mesmo corpo.

Nas outras Dimensões, a Transparência é tal que vocês podem passar um através do outro, sem qualquer
inconveniente e sem qualquer dificuldade (o que não é, obviamente, o caso deste lado onde vocês estão).

A Consciência pode fazê-lo.
Vocês podem exprimir, e sensibilizar, um outro corpo que o seu.

Isso faz parte, aliás, do que lhes foi dado por UM AMIGO com relação ao período em curso (ndr: ver a sua
intervenção de 10 de novembro de 2012 (6)).

Mas me parece extremamente difícil habitar, de maneira definitiva, um outro corpo: o que é amplamente
concebível, praticável, nas outras Dimensões.

É nesse sentido que uma dada forma jamais é fixa.
Um Arcanjo, em tal Dimensão, tem tal forma.

Em uma outra Dimensão, ele tem uma outra forma.
E vocês podem ser, ao mesmo tempo, este Arcanjo em uma Dimensão, como em uma outra Dimensão.

Aí está a Liberdade.
Lembrem-se de que a maior parte dos males deste mundo...

E eu não falo, desta vez, da causalidade, do que é responsável pelo confinamento, mas, sim, do resultado:
este resultado foi lhes ter feito atribuir uma forma, e de ter manifestado uma consciência limitada, inscrita entre

o nascimento e a morte.
Do outro lado do Véu, não há nem nascimento, nem morte.



O aparecimento em uma Dimensão é vivido de maneira sincrônica, além de todo tempo e de todo espaço, no
mesmo momento.

A ausência de separação é a coisa mais difícil de considerar, para a consciência separada e dividida.

***

Pergunta: a partir do momento em que todos os Corpos estão elaborados, e que a Ascensão
ocorreu, a Autonomia não é algo natural?

A Autonomia é totalmente natural (a Liberdade também, a Maturidade também) do outro lado do Véu.
A questão que poderia eventualmente se colocar seria: por que se preocupar já que, de qualquer maneira, toda

a Terra está Liberada?
Eu responderei simplesmente que as próprias circunstâncias do estabelecimento desta Liberação são

profundamente diferentes de acordo com o que encontra a Luz.
Se a Luz encontrar crenças, resistências, medos, ela não pode oficiar corretamente devido à presença de

resistências, segundo um princípio, bem conhecido, de oposição.
Agora, se, já, deste lado do Véu, vocês forem capazes de amortecer, em vocês, o peso e o choque da

Revelação do que vocês São, é lógico que as circunstâncias da sua Liberação serão profundamente
diferentes.

A facilidade da Passagem não é a mesma, conforme vocês tenham realizado isso, deste lado do Véu, ou
estejam aguardando o outro lado do Véu para realizá-lo.

Essa é toda a diferença, guardadas todas as proporções, entre aquele que fez uma experiência de morte
iminente (que saiu do seu corpo, que viu a Luz ao longe, e que retornou), que não pode mais ser afetado pelo

sentimento de perda ou de fim deste corpo, daquele que leu algo sobre isso, mas que não o vivenciou.

***

Pergunta: quando os Elementos tiverem terminado de trabalhar em nós, e quando a intervenção de
URIEL tiver terminado, poderemos manter o corpo físico?

Enquanto o mundo estiver presente, sim.
Aquele que realiza o que ele É, real e totalmente, não é afetado (que isso se refira aos medos, às fraturas, ou à

própria consciência) pelo futuro, qualquer que seja, deste corpo perecível.
Somente aquele que inscreve o seu curso espiritual no medo de perder este corpo, será afetado pela perda

deste corpo.
A busca espiritual é apenas o resultado da conscientização de uma falta.

Qual é essa falta?
É, justamente, a perda do Infinito da Consciência.

Ora, o finito (este corpo) procura uma razão para existir no Infinito que ele não é.
Aquele que é Infinito (aquele que é Absoluto, como na Infinita Presença), como aquele que vivenciou uma

experiência de morte iminente, não pode, em caso algum, ser afetado pelo fim deste corpo.
Para responder mais precisamente à sua pergunta: a persistência ou não do corpo não tem qualquer incidência

sobre a consciência.
Isso tem, simplesmente, uma incidência, evidentemente, sobre a própria personalidade que está no medo do

seu próprio desaparecimento.
Mas lembrem-se de que este medo, ele próprio, passa.

Quem de vocês se lembra de um medo da morte de uma vida passada?
O esquecimento é a característica essencial da consciência fracionada e dividida.

***

Em resumo ao conjunto dessas perguntas, mesmo se houver outras depois, o ponto de vista (qualquer que
seja) que vocês exprimem, a vivência que vocês exprimem, a manifestação que vocês têm e que vocês são,
sobre este mundo, é apenas, em última análise, tributária de uma única coisa: é da inscrição em meio a um

tempo linear.
Sair do tempo linear (que isso seja pela experiência de morte iminente, pela Vibração, pela própria

Consciência, ou pelo Absoluto) irá deslocá-los desta linearidade do tempo.
Naturalmente, o corpo, que permanece presente, ali está submisso.

Naturalmente, as leis sociais, morais, políticas, econômicas, afetivas, ali estão submissas.



Mas vocês, vocês não o Estão mais.
Vejam a evolução, por exemplo, de uma aflição: quando vocês sofrem (por uma razão precisa, e justificada),

todos vocês notaram que este sofrimento se atenua, desvanece-se, e desaparece com o tempo.
Exceto em alguns casos específicos, onde há a impressão de uma ressurgência permanente do sofrimento, há
um sentimento de falta (que isso seja a perda de uma pessoa próxima, ou uma situação traumatizante, qualquer

que seja).
Vocês notam, espontaneamente, que o tempo faz o seu trabalho.

E que o sofrimento inicial é muitas vezes substituído por uma lembrança, alimentada ou não, que tende a
querer fazer reviver o elemento passado.

Mas quando o elemento passado é superado pelo tempo que transcorre: a consciência não é mais afetada, de
maneira geral.

O que prova que esta consciência efêmera é afetada pelas circunstâncias efêmeras deste mundo, assim como
pela própria inscrição em meio a contextos e a limites deste mundo.

Tendo em mente a experiência de morte iminente, a maior parte daqueles que vivenciaram esses estados da
consciência fora do corpo, não são mais afetados por qualquer medo da morte.

Eles podem ser, é claro, afetados pelo medo, habitual, com relação a uma pessoa próxima.
Eles são afetados pelos estados emocionais que eles podem encontrar devido às circunstâncias da vida deles.

Mas se houve um medo que desapareceu, na totalidade, é o medo do próprio desaparecimento, porque eles
sabem pertinentemente que eles não desaparecem.

Ora, enquanto vocês não tiverem vivenciado esta Deslocalização da consciência (que isso seja por uma
experiência de morte iminente, que isso seja pelo acesso ao Estado de Ser, que isso seja pelo Absoluto que

vocês São, que se realiza em vocês), vocês sempre ficam submissos a este medo, que está inscrito no apego
da própria personalidade, que está inscrito nos reflexos de sobrevivência e nos hábitos de sobrevivência (ndr:

ver também a coluna “protocolos a praticar / Apego arquetípico da personalidade a ela mesma” (7)).
Se vocês olharem, com a maior das Transparências, é evidente que a personalidade irá sempre reivindicar a

Luz.
Ela irá sempre reivindicar uma melhoria, sob a ação do Espírito, da Luz, ou do Amor.

E que, muitas vezes, essas reivindicações, quando elas são satisfeitas, levam a outras reivindicações, outras
buscas, outras procuras.

O que não é mais o caso para aquele que, realmente, vivenciou a experiência fora do corpo.
O medo da morte não existe mais.

Mesmo se ressurgências, ligadas aos medos da vivência anterior à experiência de morte iminente, puderem
ainda se repetir, em caso algum isso se refere ao medo da morte.

***

Pergunta: por que podemos ter medo da Eternidade?

Por uma razão muito simples: no nível da personalidade, a Eternidade (que é, no entanto, o substrato da sua
própria crença, e da sua própria existência) representa o nada.

Porque, em alguma parte, a personalidade sabe que a noção de Eternidade sempre irá lhe escapar.
O medo da Eternidade, o medo da sobrevivência, é implicitamente reconhecido pela personalidade como lhe

escapando, permanentemente.
Dessa maneira, do seu ponto de vista (aquela da personalidade), a Luz é algo que vem pôr fim à

personalidade.
 Que isso seja pela ação da Luz, sobre este mundo, que isso seja pelo acontecimento nomeado morte, o medo

da Eternidade apenas representa o medo do nada, ligado ao desaparecimento da personalidade.
A personalidade apenas existindo porque ela se crê eterna, e inscrevendo a sua ação entre o nascimento e a

morte, segundo um princípio de Eternidade que não existe.
Falar, paradoxalmente, da Eternidade, em meio à personalidade, pode efetivamente mobilizar uma série de

medos.
O Absoluto, para a personalidade, é o nada.

A Eternidade, para a personalidade (mesmo se ela clamar e declamar que ela procura isso), apenas representa
o nada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs, eu lhes proponho reviver um momento de silêncio, a fim de acolhermo-nos na nossa Presença
Una.

Recorramos, juntos, se vocês o quiserem, à Radiância do Anjo URIEL.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K.
Recebam todo o meu Amor, toda a Luz.

Eu lhes digo até uma próxima vez, até logo.

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

1 – Intervenções do IRMÃO K
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html 

*

2 – SNOW (18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html 
*

3 – UM AMIGO (17.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-17-de-setembro-de-2010.html 

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html 

*

5 – RAM (09.05.2012, 21.07.2012 e 02.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/ram-09-de-maio-de-2012-autres-dimensions.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ram-21-de-julho-de-2012-autres.html 
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/ram-2-de-setembro-de-2012-autres.html 

*

6 – UM AMIGO (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

7 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1688

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

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

************
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, estabeleçamos, se vocês bem o quiserem, um momento de Paz e

de silêncio, antes que eu retome, de algum modo, a sequência lógica das minhas diversas intervenções
recentes, entre vocês, a propósito do conhecido e do Desconhecido, a propósito da Autonomia e da Liberdade

e também, do que eu denominaria, se vocês bem o quiserem, a própria dinâmica da consciência.
Eu abrirei, em seguida, um espaço de questionamentos.

Mas instalemo-nos, primeiramente, neste espaço de Paz e de silêncio, onde as palavras são os suportes da
própria consciência e não mais, simplesmente, a expressão de uma ideia ou de um pensamento.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós iremos, inicialmente, se vocês bem o quiserem, questionar as circunstâncias das suas vidas, atualmente,
sobre a Terra, e da vida sobre a Terra, de maneira geral.

A penetração da Luz, em sua expressão Supramental, assim como a penetração da Onda da Vida (ou Onda do
Éter), assim como a aproximação do que nós nomeamos estados multidimensionais, levam a Terra, e tudo o

que vive sobre esta Terra, a mudar de paradigma.
Essa mudança de paradigma não é somente uma progressão e, ainda menos, uma forma de linearidade da

consciência.
Existe, portanto, uma descontinuidade.

Frente à descontinuidade, a consciência (de maneira geral e qualquer que ela seja) vê suas referências, suas
normas, suas percepções, modificarem-se.

Esta modificação ocorre (como vocês o constataram), em um primeiro momento, de maneira progressiva,
como uma espécie de aclimatação, resultando e ressoando diretamente em associação com a interação das

diferentes formas da consciência, assim como do Absoluto (levando e sustentando a Luz).
Este ajustamento é então, além mesmo da mudança de paradigma, uma modificação total das próprias

percepções da consciência, pondo fim ao que eu tinha denominado, há mais de um ano, o Eixo ATRAÇÃO /
VISÃO ou Atração da alma para a materialidade (ndr: intervenções do IRMÃO K de 06 e 07 de julho de 2011

(1)).
O que se expressa, hoje, de diferentes modos, em vocês, é a Reversão da alma.

Essa Reversão (ilustrada, já, desde certo tempo, pela Reversão do Triângulo do Fogo no nível Elementar,
portanto, no nível das Estrelas de MARIA) permitiu, por diferentes mecanismos, criar, de alguma maneira, as

condições e as circunstâncias mais adequadas, para vocês, a fim de viver essa mudança.

***

Essa mudança é uma Transição, uma Translação, uma Ascensão, uma metamorfose, uma Transfiguração: as
palavras podem ser múltiplas, a significação também.

Mas, além de toda significação, e além até mesmo da percepção, mais ou menos clara, que vocês têm, isso
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vem, evidentemente, opor-se aos hábitos (tais como eu os defini) da vida que qualquer ser humano encarnado
suporta e aos quais ele é submetido pelas leis fisiológicas da Ação / Reação (normais, neste mundo).

Nisso que vocês se encontram colocados face a face é, de fato, apenas a antecipação e o prenúncio do seu
próprio face a face (final, terminal), do Encontro entre o conhecido e o Desconhecido, entre o efêmero e o

Eterno.
Isso, é claro, pode acontecer (como vocês o vivem e como, talvez, vocês se comunicam, através dos seus
diálogos, da vivência) por um posicionamento que será mais ou menos agradável, mais ou menos pacífico,

mais ou menos próximo da Verdade Final, que é o Fogo do Amor, da Luz.
Viver o Fogo do Amor acompanha-se de uma série, aí também, de transformações dos hábitos, de

modificações e supressões dos hábitos mais corriqueiros.
Esta supressão de hábitos vai atingir todos os setores de apropriação da consciência, ou seja, todos os

movimentos que visam fazer penetrar, no nível do seu campo da coerência consciente, tanto um alimento,
como pensamentos, como interações com o conjunto dos Irmãos e Irmãs que podem estar em contato com

vocês, de diferentes modos.

***

Há mais de um ano e meio que vocês experimentam (para a maioria de vocês) estados particulares da
consciência, vivenciados enquanto experiências e, por vezes, enquanto estado definitivo.

Nos modos de expressão da consciência (porque é preciso, entretanto, permanecer consciente de que toda
forma, e a princípio, em meio a este mundo, aí onde vocês estão, acompanha-se da ocultação, da limitação da
própria consciência), a limitação e a ocultação de alguns aspectos da consciência, fazem-nos experimentar o

que nós nomeamos, todos nós, quando nós estamos sobre a Terra, o fato de “viver”.
Esta vida se manifesta, para muitos Irmãos e Irmãs, ainda, pelo sentimento de ter que procurar alguma coisa.

Esta procura de algo pode estar relacionada tanto com a própria consciência e com a sua expansão, como com
elementos temporais da natureza trazendo-lhes uma prova exterior das transformações em andamento.

Embora essas transformações sejam visíveis, de maneira extensa e ampla, no conjunto do planeta (referentes
à ação dos Cavaleiros sobre os Elementos, sobre o aspecto geofísico da Terra e sobre o seu próprio corpo), é

inegável que aqueles, entre vocês, que não Transitaram em meio ao Absoluto, vivem ainda, como disse o
nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), mecanismos de oscilação da consciência.

Esta oscilação da consciência, passando de um estado a outro, pode parecer-lhes, às vezes, muito
desagradável, com uma impressão de não poder estabilizar um estado ou outro, colocando-os frente a

mudanças incessantes, manifestando-se não somente por alguma atividade do mental, mas, muito mais, por
uma modificação do seu comportamento, assim como da própria percepção das suas Vibrações ou, ainda, da

qualidade e da quantidade das energias que animam este corpo.

***

Esse movimento em torno do centro do Centro (como foi explicado, à sua maneira, pelo nosso Comandante)
corresponde, de fato, a um movimento que permite, pelo próprio movimento e pela sua existência (para

aqueles de vocês que não Transitaram em meio ao Absoluto), descobrir, de maneira cada vez mais próxima,
cada vez mais imediata, o coração do Coração, que os faz aproximar-se de uma posição (se eu puder dizê-lo

assim) da sua consciência, que iria se situar (de maneira difícil, para alguns de vocês) como uma dificuldade
para assumir e para assegurar o funcionamento da antiga consciência, em relação ao novo que está aí (para

muitos de vocês).
Isso pode se expressar por reajustamentos diversos com relação, tanto, à sua maneira de ver as coisas, como

à sua maneira de pensar as coisas ou de deixá-las emergir em meio à sua consciência.
Paradoxalmente, é em meio a este movimento, aparente, que se encontra a Paz real.

Quando o movimento se tornar extremo, em vocês, com uma oscilação ou uma amplitude de variações que
lhes pareça desproporcional em relação ao que vocês têm comumente o hábito de experimentar, vocês não
devem praguejar contra isso que está acontecendo, mas, muito mais, ver ali uma oportunidade suplementar

para adequar-se ao plano da sua localização, do seu ponto de vista, do seu olhar, mas, também, do que
representa a consciência.

***

Através dessas diferentes passagens, desses diferentes movimentos, desenha-se claramente (mesmo se
vocês ainda não tiverem consciência disso) o acesso ao Absoluto e ao Encontro (consciente, total e definitivo)

com o Fogo do Amor.
O que se apresentar a vocês, que isso seja por um sintoma corporal, que isso seja por um Encontro, que isso

seja por uma contrariedade, não deve fazê-los participar deste Encontro e desta contrariedade.
O conjunto do que é para viver (para vocês, de maneira individual, antes do momento coletivo) aproxima-os do

que vocês terão que viver, quando chegar a hora.
Existe, portanto, uma forma de antecipação da consciência, saindo da sua linearidade, saindo da sua

temporalidade.
Lembrem-se de que além do agradável ou do inconveniente, vivenciado no momento em que isso ocorrer,



existe, depois de ter vivenciado esses momentos (e vocês irão constatá-lo cada vez mais facilmente), uma
capacidade, cada vez maior, para extrair-se dessas ditas manifestações, desses ditos Encontros ou, ainda,

dessas ditas Vibrações.
Chegará um momento (se ele já não tiver chegado para vocês) em que vocês irão viver, ciente e

conscientemente, o fato de não ser realmente nem este corpo, nem o que se exprime como agradável ou
como inconveniente na própria percepção da consciência.

Existe então, através da Liberação da Terra, existe então, através do Desenvolvimento do que foi nomeado o
Coração Ascensional, uma capacidade, cada vez maior, para não mais ser afetado pelos movimentos

vivenciados, mesmo pela consciência (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração
Ascensional” (2)).

***
A experiência é, de algum modo, uma forma de costume a esses movimentos, que os leva, vocês mesmos, a

estabelecer-se fora desse movimento e de não considerar o movimento como uma expansão ou uma
contração da consciência, fazendo-os viver, conforme a personalidade, conforme a alma, mas sempre nos
contextos definidos e limitados, tornando-se perceptíveis e conhecidos, gradualmente e à medida que o

costume a esse movimento se instalar.
E é bem (como eu disse) em meio a esse movimento da consciência que se encontra, de algum modo, a

chave do Abandono do Si.
O que era (até agora, para muitos de vocês) difícil de realizar, realiza-se espontaneamente a partir do momento
em que a sua localização não é mais aquela que participa do que se desenrola, mas aquela que observa o que

acontece.
O lugar da testemunha (ou do observador) torna-se totalmente distinto daquele que age, daquele que pensa,

daquele que interage, nos Encontros, nos elementos seguindo o curso da sua vida.
É desta maneira que vocês chegarão a discriminar (sem qualquer julgamento e em perfeita neutralidade) o que
releva da expressão de uma forma, de uma personalidade, e o que releva, de preferência, da Luz agindo, em

vocês.
Isso os aproxima, inevitavelmente, da sua identificação com a Luz, ou seja, com a sua essência e a sua
natureza profunda: o que foi expresso como jamais tendo se mexido, jamais tendo nascido e jamais

desaparecendo.

***

O que é para viver manifesta-se (e irá de manifestar, cada vez mais, para vocês) por uma capacidade cada vez
mais extensa, cada vez mais ampla, para extrair-se de todo movimento da consciência, qualquer que ele seja.
Independentemente da intensidade, ou independentemente do desaparecimento, das Vibrações que vocês
vivenciaram nas etapas anteriores (se vocês tiverem vivenciado isso), vocês irão constatar, cada vez mais

facilmente, que o que se expressa, para vocês, na manifestação da sua vida, aqui sobre esta Terra, torna-se
cada vez mais incompatível, eu diria, com alguma normalidade, com algum costume e com alguma reprodução

do que parecia adquirido de maneira definitiva.
Eu expresso, assim, tanto as percepções do corpo nelas mesmas, como as manifestações da sua consciência

nos locais de ação e nos locais dos seus respectivos agenciamentos.
Tudo isso contribui para uma única coisa: aproximá-los, sempre mais, do que vocês puderam perceber como

afastado de vocês.
A penetração da Luz (mais profundamente nos átomos, mais profundamente no conjunto deste sistema solar,
em cada uma das suas partes) manifesta-se, para vocês, por um fenômeno que é dificilmente qualificável pela

própria expressão da consciência ou pela percepção da consciência.
Isso se junta, na totalidade, ao que foi definido e nomeado Infinita Presença ou Última Presença.

É no próprio coração do que lhes parece, hoje, agradável (ou desagradável) que se situa a solução para
encontrar a Eternidade que vocês sempre Foram.

A consciência os convida (assim como vocês mesmos se convidam) além mesmo desta consciência, a viver
uma série de estados, cada vez mais diferenciados da consciência ordinária.

Nesta diferenciação e nesta diferença (por vezes importantes) que são para viver, em vocês, de maneira
individual, desenrola-se muito exatamente a ação Elementar principal referente ao estabelecimento da sua

Eternidade.
O conjunto dos processos colocado em jogo (que eles sejam nomeados Elementos, Hayoth Ha Kodesh,

Irradiação d’A FONTE, Radiações do Ultravioleta, Radiações do Espírito Santo), as múltiplas influências, que
lhes eram desconhecidas, está então programado, de algum modo, em vocês, para reativar-se muito

precisamente nesse momento.

***

Eu vou relembrar apenas um único momento histórico referente à história da humanidade: há mais de 50.000
anos, um grupo de Seres de Luz veio sobre esta Terra, a fim de permitir evitar o desaparecimento do princípio
de individualidade da consciência porque, na realidade, a consciência pode desaparecer de duas maneiras: ou
na sua aniquilação total (não permitindo mais a expressão de qualquer forma ou de qualquer consciência), ou



na Passagem, pelo nariz (ndr: o 12º Corpo, ou o Ponto AL do nariz, cuja origem está acima da bola da ponta
nasal, no limite da cartilagem), da consciência, correspondendo ao centro do Centro e permitindo estabelecer o

Absoluto.
A maior dificuldade (conceitual e perceptiva) está conectada, em vocês, à dificuldade de conceber, de
imaginar, de vislumbrar o que é oriundo do Absoluto, já que (do ponto de vista da lógica, da consciência

ordinária, como do Si) isso é denominado, ao mesmo tempo, o nada (“néant”), o vazio ou o nada.
Ora, vocês sabem pertinentemente (pelo menos para aqueles que o vivem conscientemente) que não é

absolutamente nada disso, mas que, do ponto de vista da sua personalidade, na sua consciência limitada ou,
ainda, do ponto de vista da alma, na sua consciência ilimitada, isso vai lhes dar a possibilidade de perceber o

que está além.
Retomando uma expressão de BIDI: vocês apenas veem as camadas adjacentes daí onde vocês estão (as
camadas da cebola), mas vocês não têm qualquer possibilidade de conceber, de imaginar, de vislumbrar, a

totalidade da cebola, porque esta cebola não é nem vislumbrável, nem imaginável, nem projetável.
Através disso, vai se desenrolar, em vocês, um mecanismo que pode ser (e que foi) qualificado de “medo”:

este medo do Desconhecido, ou mesmo esta raiva (como mais recentemente), pelo fato desta justaposição do
Absoluto com um Plano manifestado e que, cada vez mais, foi separado d‘A FONTE de maneira artificial.
A criação desta individualidade, há mais de 50.000 anos, permitiu preservar a essência e o núcleo do que

vocês São, ou seja, de permitir, quando o momento viesse (e ele chegou) viver esse Retorno à sua
Eternidade, ou seja, de não mais ser afetado por qualquer circunstância (temporária, efêmera) tanto deste

corpo como de qualquer consciência que possa se expressar neste mundo.

***

O que vocês descobrem (para muitos de vocês) é que existe um ponto (na falta de uma definição melhor), que
esse ponto não está inscrito em qualquer espaço, nem em qualquer tempo, qualquer que ele seja, mesmo ultra

temporal, e que nesse ponto (que não é A FONTE, mas que contém A FONTE) encontra-se a realidade de
todos os potenciais, de todas as expressões, e de tudo o que está inscrito no que persiste, no Eterno e que
não é, de maneira alguma, referido pelo evolução de qualquer efêmero, que isso seja o seu próprio corpo, a

sua própria vida, os seus próprios apegos e o próprio desenrolar da vida de vocês em seus diferentes
cenários.

Este é exatamente o elemento perturbador que pode, devido à ausência de referências, desencadear, ao
mesmo tempo, esses medos, essas raivas, mas também momentos de Êxtase em que a Paz Suprema está

presente em vocês, fazendo-os descobrir esta Verdade Final.
Esta Verdade Final, que nada pode qualificar, manifesta-se então na retransmissão da própria consciência, pelo
fato desta consciência ainda estar presente em meio a uma limitação denominada este corpo, que não é o seu,

mas que, no entanto, vocês habitam.
O corpo da Terra pertence à Terra.

O conjunto dos envelopes sutis (que vocês nomeiam: corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo causal)
está inserido no corpo causal da Terra.

A Liberação da Terra (através da manifestação prévia da Fusão dos Éteres, através, agora, de maneira mais
evidente, da Onda da Vida) manifesta-se por uma expansão da própria Terra, da própria consciência, que
descobre que, finalmente, mesmo em meio ao Ilimitado, este Ilimitado não pode se dar conta do que É o

Absoluto.

***

Dessa maneira, então, o cenário específico, que lhes é próprio, faz com que (de imediato e, aí também, por
antecipação) vocês experimentem, à sua maneira, na ordem que foi dada pelo Bem Amado João, as cinco
etapas do Choque da humanidade (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 (3)).

Esse Choque da humanidade é, antes de tudo, a título individual, o Choque da personalidade.
É o momento em que o conjunto das convicções, das crenças, das suposições, das ideias, das identificações,

cessa.
Quando isso cessar, é claro, a personalidade estando ainda, em certa medida, presente (mesmo no nível do

Si), isso irá se expressar por uma impressão de vazio, de nada, de grande vertigem e de distância imensurável
a atravessar.

Ora, é apenas, justamente, a expressão da consciência, que não vai permitir, em caso algum, viver a a-
consciência.

Viver a a-consciência poderá realizar-se, de maneira ainda mais precisa e exata, gradualmente e à medida que
vocês aceitarem, nesta fase particular, o que se desenrola na sua vida.

Lembrem-se de que a emoção, ela própria, se manifesta sempre pela reação em relação a algo que ocorre na
própria consciência, que isso se refira à consciência corporal, com a uma das consciências inscritas no nível do

corpo astral, do corpo mental, do corpo causal.
Vocês não estão sem saber que o corpo etéreo, que é o de vocês, vive uma Transubstanciação essencial que
está ligada à adição, ao glóbulo habitual de prana (glóbulos que foram descritos, de múltiplas maneiras, sobre
esta Terra), da sua parte seccionada: ou seja, que o prana não está mais dividido e separado, mas ele próprio

reunificado em meio à sua Vibração original que eu qualificaria de Luz Vibral Essencial.



***
Viver a Luz Vibral Essencial (o que dá e fornece essas oscilações) apenas leva a expressar, em vocês, a

dificuldade, real, de se adaptar, de algum modo, a um novo hábito que tem por nome Eternidade.
O que quer que se manifeste no seu corpo, o que quer que se manifeste nos seus envelopes sutis, todas

essas manifestações são apenas o reflexo desta interação e da cessação de um plano de Vibração,
substituído por outro Plano de Vibração, muito mais ágil, muito mais Luminoso, muito mais, também,

indiferenciado: o que a consciência vai chamar de seu próprio fim.
Que isso seja a consciência pessoal, ou a consciência do Si, trata-se exatamente do mesmo processo que, do

ponto de vista da personalidade, como do Si, será sempre interpretado (e vivenciado) como a cessação da
própria consciência.

Cessação da consciência assimilada, pela própria consciência, ao desaparecimento, à morte, a algo onde não
há mais, efetivamente, solução de continuidade.

Aceitar a ausência de continuidade da consciência usual e conhecida (que ela esteja em meio à personalidade
como em meio ao Si) é, certamente, durante este período, a melhor maneira de viver e de antecipar o que

vocês São, antes do Retorno total e completo da Luz, visível no nível dos sentidos.
Visibilidade no nível dos sentidos não querendo dizer, somente, visual, mas, é claro, pelo conjunto dos

sentidos: que isso seja pelo Som ouvido no Céu, na Terra, como em vocês, que isso seja as percepções
Vibratórias ou a circulação de energia vindo modificar o seu próprio equilíbrio.

***

Independentemente do que acontecer, se vocês não buscarem ali uma explicação ou uma causalidade, bem
depressa vocês irão se dar conta, em meio à consciência, de que há algo inteiramente novo, inteiramente

diferente.
Quer vocês denominem isso desapego, quer vocês denominem isso ausência de emoção, quer vocês

denominem isso pacificação do mental, tudo isso, sem qualquer exceção, contribui para se reajustar à nova
frequência do corpo etéreo.

Esse novo corpo etéreo é, muito exatamente, o que é nomeado o Éter do Fogo ou, se vocês preferirem, em
linguagem suméria original silábica: KI-RIS-TI.

KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI.
Isso corresponde, se vocês o desejarem, a uma Transmutação.

Esta Transmutação muda, de algum modo, a própria textura da matéria, visando o seu aliviamento.
Se eu mantiver a linguagem alquímica: é a transformação do chumbo em ouro.

A transformação do chumbo em ouro necessita da presença de uma série de elementos, nomeados
catalisadores, cuja presença é suficiente para desencadear a Transmutação.

O catalisador não é a consciência.
O catalisador é, justamente, o que resulta da interação em meio ao Fogo da Luz Vibral, no nível do Éter

Primordial chegando sobre a Terra durante o Alinhamento Galáctico, simultaneamente aos sinais celestes
restituindo-os ao seu próprio Duplo da Eternidade.

***

Este mundo, aí onde vocês estão estabelecidos, vive então uma expansão.
Esta expansão refere-se tanto ao átomo, como à célula, como aos corpos.

Expansão que irá permitir, por sua vez, a um dado momento, pôr fim ao próprio sentido da expansão, pelo
desaparecimento do ponto de partida.

O ponto de partida da expansão corresponde ao seu ponto habitual da consciência.
Quando o hábito se desintegra, quando o conjunto das referências (que lhes são habituais e ordinárias)

parecem se esquivar sob os seus passos, sob os seus olhos, na sua própria consciência, então vocês podem
estar seguros e certos de que isso ao que vocês se dirigem é o Retorno da sua Luz e da sua Eternidade.

O conjunto das circunstâncias preliminares, vivenciadas desde vários anos, bem antes das Núpcias Celestes
(que isso seja pelos testemunhos passados, durante o século XX, por alguns Anciãos, por algumas Estrelas e
por outros que não fazem parte das estruturas organizacionais temporárias que nós nos colocamos para esta

Transição), forneceu inúmeros meios de tranquilizá-los no nível mental (ndr: “Núpcias Celestes” é o nome dado
às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (4)).

Mas lembrem-se de que o fato de ser tranquilizado não é suficiente para viver o que eu denominaria a
Transcendência de alguma forma de mental e de mentalidade.

Esses mecanismos específicos, vocês (e vocês sozinhos) podem vivê-los, certamente, com a nossa Presença
ao lado de vocês, pelo fato de chamá-los, pelo fato dos nos tornarmos perceptíveis ao seu lado esquerdo que

é, de algum modo, o catalisador deste Encontro Final com vocês mesmos.

***
O mais difícil, para a consciência, qualquer que seja, é admitir (e conceber) que possa existir outra coisa do



que a própria consciência, que possa existir algo invisível, que a consciência jamais poderá alcançar, qualquer
que seja o seu estágio de expansão.

Realizar isso (pelo próprio fato dos movimentos da sua consciência, pelo próprio fato do deslocamento dos
seus hábitos) é, certamente, o caminho mais adequado para viver, doravante, o que vocês têm a manifestar, a

encarnar, a viver e a Ascensionar.
Lembrem-se também de que sobre a Terra, a título coletivo, existem o que nós chamamos de resistências à

Luz.
Essas resistências à Luz não estão tanto, hoje, ligadas à ação das forças opostas à Luz, mas, muito mais,

ligadas ao peso do hábito, das experiências de vida, das experiências de encarnação e de reencarnação que
(como isso foi explicado), de algum modo, ocultaram, pelo próprio hábito, o que vocês São, na Verdade.

Sair do hábito, encarar o Desconhecido, é aceitar a possibilidade do Desconhecido.
Aceitar a possibilidade do Desconhecido e do próprio fim da consciência, é permitir-lhes verificar (em meio a

esta forma e em meio mesmo a este mundo, aí onde vocês estão) o que vocês São, na Verdade.
Esta verificação não é nem lógica, nem mental, nem astral, nem causal.

Ela ultrapassa, amplamente, o contexto da causalidade.
A ação do Fogo do Éter (aumentado e amplificado pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pela Porta KI-RIS-

TI e pelo Apelo de um dos Anciãos ou de uma das Estrelas) realiza as condições ótimas para permitir-lhes
atravessar o que lhes parece, do ponto de vista da consciência, intransponível.

***
Cada dia, cada hora, cada Alinhamento, cada estado modificado da sua consciência habitual, será um passo a

mais para a sua Eternidade.
Quer haja aceitação, quer haja rejeição, quer haja medo, quer haja raiva, quer haja negação, isso estritamente

nada irá mudar.
Do seu modo, qualquer que seja o seu tipo de reação, o seu tipo de comportamento, o seu tipo de energia, o

conjunto do que se manifesta, superado o primeiro olhar, irá conduzi-los, inexoravelmente, à Verdade.
O Choque da Revelação da Luz não passa mais (como eu os lembro disso) pelo filtro da cabeça, já que o

Supramental chega agora, diretamente, no nível do chakra do coração: que isso seja no centro do chakra do
coração ou, ainda, por uma das Portas nomeada UNIDADE, nomeada AL, nomeada ATRAÇÃO, nomeada

VISÃO ou nomeada KI-RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Na maioria das vezes, o conjunto dessas Portas age em concerto e lhes permite, pela atividade da Lemniscata
Sagrada, revelar esse centro do Centro, como se vocês, de algum modo, mudassem de opinião, a fim de ver o

que há do outro lado.
Do mesmo modo, vocês irão perceber que este outro lado é apenas um artifício, construído pela consciência,

permitindo-lhes diferenciar o que vocês nomeiam a vida daquilo que vocês nomeiam a morte: o que vocês
denominam encarnação e o que vocês denominam excarnação.

Mas, em última análise, somente a personalidade e a alma participam desta alternância de encarnação e de
morte.

O que é a Verdade, além das aparências, é o que vocês São, na Eternidade, não participando de qualquer
encarnação, como de qualquer morte, como de qualquer início, como de qualquer fim.

Perceber isso, vê-lo, senti-lo, eu diria, com o olho da alma, permite-lhes, de maneira inegável, dirigi-los, cada
vez mais facilmente, além dos hábitos, além do conhecido, para encontrar a Liberdade e a Autonomia, muito

além, simplesmente, da Liberdade e da Autonomia da consciência, mas, muito mais, da Autonomia do Amor.
A Autonomia do Amor é, justamente, não mais depender de qualquer circunstância, de qualquer Dimensão, de

qualquer experiência, de qualquer estado, de qualquer dificuldade, assim como de qualquer facilidade.
A imutabilidade da consciência, a imutabilidade do estágio extremo de expansão da consciência

(correspondendo ao que havia sido nomeada Comunhão, Fusão, Dissolução e Deslocalização da própria
consciência) permite-lhes, através da experimentação dos estados preliminares, aproximar-se, sempre mais,

desse centro do Centro.

***

Dessa maneira, então, ao invés de praguejar ou de reagir a uma manifestação mórbida, a uma manifestação
difícil (em qualquer plano que seja), se vocês aceitarem olhar para isso, não na passividade, mas naquele que
observa além do olhar, além das ideias, além dos pensamentos, o que se desenrola na sua própria vida, vocês
serão, naquele momento, surpreendidos pela irrupção da Luz Vibral nos aspectos da sua consciência, deste

corpo, como dos envelopes sutis, que lhes eram desconhecidos até agora.
Deste modo, viver o Desconhecido é estabelecer-se além de toda consciência, além de toda manifestação e

além de toda Dimensão, assim como de toda Origem estelar.
A única Paz duradoura, nomeada Shantinilaya, apenas pode ser encontrada aqui e em parte alguma dos

outros lugares.
E é vivendo isso que vocês percebem o que eu nomearia, do ponto de vista do Absoluto, o absurdo e a

inutilidade da encarnação, como de qualquer conceito evolutivo, como de qualquer conceito de Deus, exterior
ou Interior.

Não haverá mais nada a projetar.



Não haverá qualquer objetivo, qualquer caminho a percorrer, qualquer distância: tudo irá se tornar imanente,
atemporal e não localizado.

Aí se encontra a essência, real, e a manifestação, além da manifestação, de algo que não tem que aparecer,
em parte alguma, nem em uma Dimensão, nem em um tempo, nem em um espaço, nem em uma forma, como

em outra forma.
Conforme foi explicado, dito, repetido (e talvez, para alguns de vocês, sentido): não existe qualquer diferença

entre o que eu Sou e o que vocês São.
Não há sequer a entidade chamada IRMÃO K, assim como não há a entidade chamada pelo seu nome e pelo

seu sobrenome ou, ainda, pelo seu nome de alma ou, ainda, pelo seu nome de Eternidade.
Viver isso põe fim, definitivamente, a toda Ilusão.

***

Entretanto, conforme vocês vivem-no hoje (para aqueles que Alcançaram isso), vocês estão presentes em
meio a uma forma.

Mas nada desta forma, assim como nada deste mundo, nunca mais poderá (naquele momento e somente
naquele momento) interromper, alterar ou falsificar o que vocês descobriram, ou seja, o que vocês São, além

de todo ser.
Dessa maneira, o movimento aparente contribui para a imobilidade.

Os deslocamentos aparentes contribuem para a ausência de deslocamento.
O que vocês não puderem apreender, na lógica humana, virá de uma lógica transcendental, ligada à própria

vivência, além da expressão da consciência e da percepção da consciência.
Não há, no sentido humano, garantia possível referente a este estado, do qual nada pode ser dito já que não é

um estado e que compreende a totalidade dos estados, transcendendo vocês.
Mas, simplesmente, a certeza absoluta onde não existe mais o menor lugar para a mínima dúvida, a mínima
interrogação, referente ao que vocês São, ao que vocês se tornam, porque nada mais há para existir, nada

mais há para se tornar senão o que vocês São, na Eternidade.

***

Um processo de aquiescência, vivenciado conscientemente (não dependendo de qualquer protocolo, de
qualquer circunstância anterior), irá permitir-lhes viver, pela Paz interior no seu estágio mais adiantado, esta

Beatitude própria de todos os seres que os antecederam sobre esta Terra e que manifestaram,
independentemente da sua corrente de origem, este estado de Plenitude, este estado de Absoluto, este

estado de Beatitude que não depende de qualquer circunstância, Interior como exterior.
Vocês são prometidos a isso.

A reminiscência disso, pela vivência disso, procede diretamente da expansão da Terra e do Sol.
Expansão que está em curso: ela está em curso em vocês, ela está em curso no exterior.

O movimento é a característica do Elemento Ar.
Esse movimento do Ar é diretamente impulsionado (como vocês sabem), há pouco tempo, pelo Arcanjo

URIEL, que é o Arcanjo da Última Hora, da Última Passagem, da Reversão e o Anjo da Presença.
A ação de URIEL pode ser definida, à primeira vista, como uma ação de um Arcanjo exterior a vocês, vindo ao
seu encontro em meio ao Canal Mariano ou, diretamente, pela Porta Estreita ou, ainda, pela Porta posterior do

Coração (ndr: Porta KI-RIS-TI das costas).
De qualquer modo, a um dado momento deste Encontro e desta alquimia, vocês irão apreender que vocês são,

também (assim como URIEL disse a vocês), vocês mesmos, tudo isso.
A ausência de distância, a ausência de movimento, a ausência de deslocamento, a ausência de expressão e de

manifestação, expressam-se, exclusivamente, por Shantinilaya.
A Onda da Vida, que era Êxtase, torna-se Beatitude.

O Fogo do Coração torna-se Presença Última a si mesmo, o momento em que o Si se contempla em seus
últimos sobressaltos e em suas últimas interrogações em relação ao Absoluto.

A invalidação das interrogações (e a cessação das interrogações) não pode ser obtida por você, assim como
pelo seu mental, já que o próprio princípio do seu corpo, como desse mental (eu os lembro disso), está

fundamentado na ação / reação em meio a uma mesma Ilusão.

***

Deste modo, então, a testemunha direta do que vocês São não é a expansão da Terra através das datas e da
ação dos Elementos (mesmo se isso for real em vocês), mas, simplesmente, a qualidade para estabelecer-se

na imobilidade de Shantinilaya.
Esta imobilidade não tem que ser tomada no sentido literal (ela pode sê-lo, em alguns casos), mas, na maioria

das vezes, ela se refere, diretamente, aos movimentos em meio aos envelopes sutis, correspondendo, aí
também, ao nível do Éter, como do corpo astral, como do corpo mental ou, ainda, do corpo causal.

Assim, presente em meio a uma forma, e deste modo, vocês irão pôr fim, instantaneamente, às ilusões que



são nomeadas evolução, mestre, Deus, karma ou outra coisa.
Vocês irão descobrir a Verdade nua e esta Verdade nua decorre das palavras porque ela se basta a ela

mesma.
Esta Verdade nua, esta Verdade absoluta, vem se opor às verdades relativas do sentido de uma existência.

Em meio a esta Verdade absoluta há muito mais do que a Alegria: há esta Beatitude, esta Paz a nada
comparável, que não depende de qualquer circunstância exterior, bem como de qualquer circunstância Interior.

Vocês irão notar, então, que independentemente das Vibrações percebidas, independentemente da sua
presença, independentemente da sua ausência, independentemente do seu humor, independentemente do

que vocês têm que fazer no que a vida pede a vocês, sobre esta Terra (pelos seus compromissos, pelas suas
profissões, pelas suas relações sociais), em quaisquer setores, vocês irão notar que, naquele momento, vocês

permanecem na mesma Paz.
E indo ao extremo, eu poderia até dizer que vocês poderiam ficar com raiva, sem, no entanto, sentir a raiva e

não ser afetado pelas manifestações referentes ao efêmero deste corpo, assim como do Si.
Vocês estão definitivamente, naquele momento, fora de todo efêmero, bem como fora do Si.

Isso não é algo que vocês podem contemplar, isso não é algo (como foi dito) que vocês podem experimentar
e voltar à situação anterior.

Essa Passagem, de algum modo, é uma Passagem sem retorno.
É uma Liberdade que nada tem a ver com o que lhes foi proposto em meio a este mundo, quaisquer que sejam

os seus meios (que isso seja os meios ditos financeiros, materiais, afetivos ou, até mesmo, os meios ditos
espirituais) associados à aquisição de alguns poderes como, por exemplo, a intuição, o carisma, a compaixão

ou os poderes da alma, de maneira mais geral.

***
Dessa maneira, este período é extremamente propício (e irá se tornar cada vez mais propício a partir da
abertura do último mês deste ano), permitindo-lhes perceber o que, até agora, por uma razão que lhes é

própria, que lhes é particular, não pôde ser percebido.
Vocês não têm que se preocupar com qualquer Realização, vocês têm apenas que levar a sua vida na

Humildade e na maior Simplicidade, e vocês irão ver, por vocês mesmos, que a ação da Luz, muito mais do
que a sua Inteligência, por si só, virá varrer o que deve ser varrido, no Interior de vocês como no exterior de

vocês, no conjunto dos setores da sua vida.
Enquanto vocês se colocarem a questão para saber se vocês devem meditar, devem se Alinhar, ou lidar com

as suas obrigações, isso significa que vocês ainda estão em movimento.
A partir do momento em que vocês se aproximarem do centro do Centro, de diferentes maneiras (e eu deixarei,

para isso, a Estrela NO EYES se expressar, em sua maneira particular, com relação a esta aproximação do
centro do Centro), vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, independentemente do que lhes chegar, sem
qualquer exceção, como do que chegar a este mundo no qual vocês estão situados, vocês não serão afetados

de forma alguma.
Do mesmo modo que SNOW lhes disse que os Elementos e os Cavaleiros não poderiam alterar nada do que

vocês São, é exatamente o mesmo em relação ao Fogo do Absoluto, ao Fogo do Amor que se verte, já,
atualmente, sobre esta Terra e que remonta às profundezas da Terra (ndr: intervenção de SNOW de 1º de

setembro de 2012 (5)).

***

Resta a vocês, a vocês também, de algum modo, efetuar esta junção Interior – exterior, em cima – embaixo,
quaisquer que sejam o nome e as denominações que vocês formularem em relação a isso.

Quer vocês falem de consciência limitada, como de consciência ilimitada, como da a-consciência, o resultado
será estritamente o mesmo.

A partir do momento em que vocês aceitarem observar, olhar, agir e não estar implicado na mínima lógica,
habitual e formal, da vida, isso irá fortalecer o que vocês São, na Eternidade, em detrimento, é claro, do que

vocês são em meio ao efêmero.
Dito de outro modo: o estado de borboleta irá se tornar cada vez mais aparente.

E é desta maneira que a maioria de vocês que seguiram, o que eu denominaria, talvez, um caminho espiritual,
um caminho energético ou um caminho da consciência, irá chegar a superar e a transcender as ilusões e os

limites que ainda são os de vocês, aí onde vocês estão, atualmente.
Quanto a todos aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs encarnados que estão estabelecidos no Absoluto: viver a

Paz, viver a Morada da Paz Suprema, é uma evidência cada vez mais aconchegante para viver.
Isso se manifesta por uma equanimidade da consciência, por uma equanimidade das emoções, pelo

desaparecimento da preeminência do mental, pela capacidade cada vez maior para ser o que a personalidade
poderia definir com sendo o nada, como sendo o vazio absoluto, pela ausência de movimento e pela ausência

de consciência.
É aí que vocês estarão mais Presentes a vocês mesmos, à sua própria Eternidade.

***



O que se desenrola e se desenha (através dos sinais visíveis, em vocês, como sobre a Terra, como no
conjunto do sistema solar) não poderá mais ser ocultado por muito tempo, tanto para a sua consciência como

para a consciência coletiva, no nível dos diferentes sistemas de confinamento podendo ainda resistir à ação da
Luz.

A amplificação dos movimentos, que eles sejam dos Elementos sob a ação do Ar, que isso seja a
manifestação do Fogo, como da Água: isso irá resultar exatamente na mesma coisa no Interior de vocês.

O que a personalidade poderia chamar de sismo, de destruição, é claro, o que vocês São, chama de Retorno.
Esse Retorno não é, em caso algum, um desaparecimento da vida (como nós sempre dissemos), mas, muito

mais, o Nascimento na Verdadeira Vida, na Vida Eterna, na Vida do que todos nós Somos: Amor, Luz,
Eternidade e Beleza.

Lembrem-se de que o melhor terreno (e a melhor terra) da sua própria experiência está no campo da sua
consciência.

E é através desse campo da consciência (qualquer que seja a expressão) que vocês poderão, por meio dos
diferentes movimentos, aproximar-se, sempre mais, do centro do Centro.

Independentemente da facilidade (ou da dificuldade), lembrem-se de que a sensação de facilidade (como de
dificuldade) apenas virá, sempre, da expressão pessoal da consciência, em meio aos seus próprios limites.

***

Se vocês chegarem a transcender isso (e o melhor modo de ali chegar é, efetivamente, manter-se Tranquilo),
haverá uma espécie de sideração das emoções, do mental, dos envelopes mais sutis (como o causal), como
uma sideração do corpo físico ou, ainda, uma sideração do corpo etéreo, sob a ação do Fogo do Éter, que irá
deixar-se viver (de maneira cada vez mais ampla, eu diria, também, cada vez mais segura) a Realidade do que

vocês São.
Naquele momento, vocês não serão mais dependentes de qualquer circunstância exterior, nem de um estado

Interior da sua consciência.
Vocês estarão estabelecidos no centro do Centro, no Absoluto, com uma forma.

Qualquer que seja esta forma (esta ou uma próxima forma), isso não fará, para vocês, qualquer diferença.
Haverá uma Transcendência do conjunto das memórias.

Haverá um esvaecimento do conjunto do que é efêmero, sem qualquer dificuldade, sem qualquer
arrependimento, sem qualquer dificuldade de soltar ou de Abandonar o Si.

Naqueles momentos, beneficiem-se então dos Apelos: o Apelo da Luz, cada vez mais insistente, cada vez
mais violento, cada vez mais intenso, mas, ao mesmo tempo, pleno cada vez mais de Amor e de certeza

da Luz, porque vivenciado enquanto Luz.
Isso apenas completa o que eu tinha que acrescentar com relação ao conjunto das minhas últimas

intervenções.

***

Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, então, é no Silêncio e na Paz que eu vou terminar a minha
intervenção, unindo-nos todos, em meio à proximidade, para vocês, a mais imediata, deste coração do

Coração, ou do centro do Centro, no aposento mais íntimo do Coração.
Então, se vocês assim quiserem, é para fechar os olhos e se instalar em uma respiração tranquila, sem buscar

direcioná-la a alguma parte em meio a este corpo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K saúda vocês.
E eu lhes digo: até uma próxima vez.

Até logo.

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

NDR: 

Triangulo do Fogo Chakra do Coração



AL, UNIDADE, ATRAÇÃO, VISÃO,  KI-RIS-TI

Lemniscata Sagrada

*****

1 – IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

2 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

4 – ‘NÚPCIAS CELESTES’ – ARCANJO MIGUEL
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

5 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html


***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1704

24 de novembro de 2012
(Publicado em 26 de novembro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1704
http://portaldosanjos.ning.com/

