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OMA - Parte 1A - Q/R - Julho 2017 

 

Bem caros amigos, estou muito contente por me encontrar novamente com vocês. Eu vos 

apresento todas as minhas bênçãos e, se desejam, por alguns momentos, vamos fazer silêncio 

para teofanizar todos juntos por alguns minutos antes de dar livre curso às vossas perguntas do 

momento. 

… Silêncio… 

 

E eu vos agradeço por esse acolhimento tão caloroso e tão cardíaco, não é? Então podemos 

começar a avançar juntos em tudo o que pode se apresentar em vocês como perguntas. Então, eu 

vou ouvir as questões. Eu tenho coisas para dizer, mas acho que terei a oportunidade de dizê-las 

através de vossas diferentes perguntas que não devem faltar, com esse mês de junho que acaba 

de se escoar. Então, eu o escuto, caro amigo. 

 

Questão : retornando depois de um desaparecimento no final de uma intervenção, eu tive dois 

flashes.  À minha direita, eu reconheci uma vizinha sentada em sua cadeira que saia caminhando 

na sala.   À minha esquerda, as pessoas estavam sentadas em torno de uma mesa, enquanto 

não há nenhuma mesa na sala. O que é essa experiência? É uma deslocalização da consciência? 

Uma o quê? 

 

 

Questão : uma deslocalização da consciência ? 

 

Não, uma fragmentação. Por que a palavra ... fragmentação, é bizarra como palavra. 

Fragmentação significa explosão. Aí, não é de fato uma fragmentação, ou mesmo a palavra que foi 

empregada. Quando vocês voltam, como foi dito por esse irmão ou irmã, vocês tem um momento 

que é geralmente muito curto, quando vocês passam do desaparecimento, isto é, o Absoluto, à 

pessoa. Você sabe que é extremamente difícil de estabilizar, se posso dizer, a consciência, no 

limite de seu próprio desaparecimento. No entanto, é aí onde acontecem as provas formais do 

que é experimentado. Contudo, quando vocês voltam na pessoa, há efetivamente elementos, 

neste caso com pessoas conhecidas, um grupo que é desconhecido, que se manifestam. 

 

Eu não acho que você pode obter informações sobre o que ocorre neste momento, especialmente 

se isso diz respeito a vizinhos, como aqui, ou um grupo de indivíduos. Não é realmente uma visão 

de retorno que eu qualificaria de arquetípica ou de grande simbolismo. Eu não posso te dizer o 

que é, mas eu não acho que isso seja extremamente significativo de alguma coisa. É apenas uma 

visão que apareceu no momento de seu retorno, como você diz. A cena é muito breve, você 

mesmo diz que é um flash; um flash, é uma imagem e depois nada. Eu não acho que você precisa 

procurar nada em relação a isso, porque você vai ver, e muitos de vocês já experimentaram, de 

fato, durante o processo de desaparecimento ou durante o processo de retorno, há uma série de 
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informações visuais ou outros que podem estar presentes, que são fragmentos, como foi dito 

anteriormente, espécies de fragmentos de todos os possíveis. 

Vocês não podem, como dizer, ligar isso à vossa  história pessoal ou ao que quer que vos seja 

pessoal, porque as imagens que vocês trazem nesse momento são imagens fugazes, ou seja, como 

flashes, que não têm necessariamente uma explicação, mas que correspondem a todos os 

possíveis que podem ser vistos quando vossa consciência está no limite, eu diria, da a-consciência, 

e dando-vos a ver uma forma de esfera com todos os possíveis e todos os possíveis de todas as 

formas e de todas as consciências. Isso não é necessariamente traduzido para a vossa experiência, 

é apenas um testemunho de que vocês ficaram, mesmo que seja na forma de flash, alguns 

instantes curtos entre o desaparecimento e o despertar na pessoa, nessa Infinita  Presença. 

 

É tudo o que posso dizer, mas não busquem, aí, especialmente nos processos que muitos de vocês 

veem e vão ver se desenvolver cada vez mais, por por exemplo, se vocês estão em contato com os 

povos da natureza, vocês têm o hábito de sentir e ver a presença de um elfo e de fazer a diferença 

com um gnomo ou com uma comunidade de dragões, mas aí no processo de desaparecimento 

como nos processos da natureza, vocês vão perceber que vocês veem cada vez mais e mais coisas. 

 

Não busquem  necessariamente tentar entender, explicar ou entrar em relação, porque vocês de 

alguma maneira vão descobrir um novo mundo, que não está bloqueado, mais confinado. É o 

mesmo para vossa pessoa, é como se vocês caminham em uma multidão de uma cidade grande e 

vocês tentando encontrar sinais em todos os indivíduos que vocês vão cruzar quando vocês 

andam nessa cidade, o que seria bastante ilusório. São as facetas da Unidade através das 

consciências separadas, nas formas que vocês conhecem, humanas, mas não é a Verdade, então 

não busquem compreender o que se produz nesses momentos. 

 

Da mesma maneira na natureza, vocês vão constatar, se já não foi feito, e até mesmo em vocês, 

que há inúmeras formas, que não são necessariamente as consciências, mas que são formas de 

Luz extremamente variadas e, particularmente as formas geométricas que vos são completamente 

desconhecidas e que vocês não podem sequer definir porque a forma é muito complexa e não 

corresponde a qualquer coisa conhecida. É o mesmo princípio. Não são necessariamente para 

vocês, são apenas coisas que vos atravessam em um determinado estado de consciência que é 

pouco antes de seu próprio desaparecimento. 

 

A analogia é semelhante no nível, como eu disse, se vocês se movem em um lugar; é como se 

vocês entrassem em uma sala e vocês vão procurar uma ligação com vocês, com os diferentes 

objetos que estão presentes. Eu diria que de algum modo é melhor perder esse hábito a fim de 

nada parar e, também, se deixarem atravessar pela experiência ou pela  visão, e compreender que 

vocês não são nem essa visão nem essa experiência. Esta é a melhor maneira de se soltarem, eu 

diria, de vossos reflexos habituais no nível dos processos de energéticos, vibratórios ou visuais, 

quaisquer que eles sejam,  para permanecerem no observador, na testemunha, na Infinita 

Presença onde não há necessidade, nem de justificar o que é visto, o que é percebido, mas viver 

ainda  mais a imersão na Eternidade do instante presente. Nada mais e nada menos. 
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E essas experiências são levadas a se reproduzirem cada vez mais frequentemente, vocês 

imaginam o que vai acontecer se vocês se colocam a tentar explicar, compreender ou apreender o 

que é visto e percebido. É uma perda de tempo. Vivam plenamente o que é para  viver, qualquer 

que seja o grau de informação ou a intensidade da relação, banhem-se no que se produz e não em 

interpretações - mesmo depois – ou nas necessidades de  justificativas. 

 

Enquanto os sonhos, eu tive grande prazer em explicá-los, e acho que teremos outros, é claro, 

nesse gênero de processos que correspondem à passagem, por assim dizer, da supraconsciência à 

a-consciência, vocês não têm nada para reter, mesmo que sejam evidências indiretas, não de 

vossa fragmentação ou de vossa explosão, mas da vossa capacidade de consciência, de vossa 

supraconsciência, para explorar todos os possíveis e todos os impossíveis. Mas isso são apenas 

experiências, não é isso o mais importante, não é a experiência, é como hoje vocês se encontram 

no que vocês têm a viver a cada minuto, não é? Vocês estão em paz, vocês estão em serenidade, 

ou vocês não estão necessariamente no medo, mas na dúvida sobre o que se vive? 

 

Vocês veem, a atitude de espírito, se eu posso dizer, que vocês devem manter, é a transparência. 

E transparência não é unicamente ser transparente com o outro, mas é também ser transparente 

com você mesmo, ou seja, não parar, não conceituar, não interpretar para permanecerem 

disponíveis, não mais para a experiência, mas para a permanência do estado de paz e do estado 

de felicidade. Isto é o que eu posso responder a essa questão. Mas, neste caso, mais 

precisamente, não tenho certeza de que esses flashes tenham valor informativo para você, são 

apenas testemunhos da expansão da consciência e de sua pseudo- fragmentação. 

 

A fragmentação vos obriga a recolher as peças, mas recolher os pedaços não se faz por vossa 

vontade ou por vosso intelecto, isso se faz apenas pelo fato de nada fazer, de nada compreender, 

de nada explicar e permanecer no instante presente. Façam a experiência, se já não foi feito, e 

vocês verificarão por vocês mesmos que a Alegria, ela está justamente quando nada pode desviá-

los dessa Alegria que está instalada, e sobretudo não as visões ou os mecanismos espirituais.  É 

diferente do que pode se produzir em vossos sonhos, não é ?  Porque nos mecanismos de 

alinhamento, de meditação, de Coração a Coração, de Teofania, de repouso, de não-ação, vocês 

vão de qualquer maneira atravessar os estratos, não é ?  Isso pode ser vibratório, pode ser visual, 

podem ser sensações de formigamento, isso pode ser não importa o que no nível do corpo ou da 

consciência, mas não sejam parados nem freados por isso, contentem-se em se deixarem 

atravessar pela transparência do que emerge da consciência, sobretudo no momento dos 

desaparecimentos ou dos retornos de vossos desaparecimentos. 

 

Certamente que é apaixonante de ver, mas, como eu disse, é extremamente difícil permanecerem 

estáveis nessa visão total do que é o jogo da consciência, de todas as consciências, onde quer que 

elas estejam situadas. O mais importante, não são os jogos da consciência, vocês terão todo o 

tempo, após vossa liberação coletiva, de jogar todos os jogos que vocês quiserem. No momento, o 

que é necessário, neste período de tribulações que vocês vivem já desde quase um mês, é 

permanecerem o que vocês são e não serem atraídos, pelo que quer que seja se manifestando, 

porque é sempre o ego espiritual que quer se apropriar disso.  Vocês veem ? 
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Permaneçam neutros em relação ao que vos é apresentado, ao que é percebido, e vocês estarão 

cada vez mais leves e mais livres de vossas próprias visões.  A beatitude, o Coração do Coração, a 

Infinita Presença, o Absoluto, não têm qualquer necessidade de se apoiarem sobre qualquer visão, 

sobre qualquer percepção, ou sobre qualquer Presença.  Vocês veem, é sempre essa espécie de 

progressão na liberdade que vocês vivem, que se faz.  E lembrem-se que tudo o que emerge da 

consciência vos é conhecido, mesmo se vocês têm a impressão de não compreender, e o Absoluto 

é desconhecido. 

 

Então, outra questão. 

 

 

Questão : Eu sonhei duas vezes que meu corpo balançava para frente. Estava como fora do 

tempo e do espaço, como uma imagem parada da cena e somente o corpo estava em 

movimento, inclinando para a frente em câmera lenta. Era muito doce. É uma forma de 

reversão? 

 

Absolutamente. No processo de alquimia entre vosso corpo efêmero e o corpo de Existência, que 

está quase concluído para aqueles de vocês que já estavam vibrando, por assim dizer, e  mesmo 

para alguns de vocês que nunca vivenciaram nada, esse processo se acompanha efetivamente, por 

uma percepção de algo que é muito claro: há o corpo e há algo mais do que esse corpo que se 

move - é vosso corpo de Existência. Assim, esse basculamento ou essa reversão da consciência 

pode ser feita revertendo-se no interior de você mesmo, seja levando-se para a frente e às vezes 

também para trás. Todos esses processos são simplesmente  o relaxamento. 

 

Agora que o corpo de Existência, para a maioria de vocês, está presente neste plano, houve 

primeiramente uma fase de aclimatação, de penetração da Luz, depois de ajustamento entre o 

efêmero e o Eterno, e depois de dissolução do efêmero conduzindo-os, nesse processo que vocês 

vivem, a ver o efêmero e outra coisa que se move, que se mexe, que se desloca, que gira, que não 

é nada além do que  o vosso corpo de eternidade. Vocês veem? 

 

Portanto isso, é um processo novo que vos mostra que a consciência é de fato capaz de funcionar, 

mesmo sem compreender, seja no corpo físico, seja em uma outra forma que é vossa forma de 

eternidade.  É isso que é importante quando vocês chegam a vivê-lo, sem buscá-lo – isso se produz 

espontaneamente, é claro. E essa reversão ou esse basculamento, que ele seja para a frente, para 

a esquerda, para a direita, para trás, ou então diretamente para o alto ou ao contrário para baixo, 

todos os movimentos de algo que não é vosso corpo físico, quer vocês vejam ou não a forma, 

assinala que vossa consciência já está parcialmente, se posso dizer, viva em meio a vosso corpo de 

Existência. 

 

E se vocês vivem isso, isso quer dizer que no momento do Apelo de Maria, vocês bascularão 

diretamente no corpo de eternidade e no Absoluto sem nenhuma dificuldade.  Isso prova desde já 

que vocês não estão mais apegados à consciência efêmera nem à consciência de eternidade, 
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porque em definitivo, quem é que observa isso se não é a última testemunha, não dependendo de 

nenhuma forma, de nenhuma consciência nem de nenhuma dimensão. Quer dizer que o 

observador é o Liberado, não é mais vossa pessoa.  Portanto, se vocês misturam vossa pessoa e 

vossa história a isso, vocês freiam de algum modo, vocês limitam o aparecimento, em meio ao 

efêmero, da totalidade de vossa eternidade. É exatamente isso que se produz. 

Certamente, isso é acompanhado de processos vibratórios para aqueles que vivem os processos 

vibratórios, com um trabalho, que não se faz mais agora, ainda um pouco para alguns de vocês, 

sobre as Portas Profundez, Precisão ou as Portas que estão ao redor do sacro, mas que agora 

concerne às Portas AL e Unidade, e sobretudo a passagem entre o tronco e a cabeça, quer dizer o 

que está ligado ao pescoço e também a todas as estruturas vibrais da cabeça. É isso que se vive 

neste momento. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : é um sonho. A cena se passa em um caminhão de lixo. Em vez de um gancho, facas 

estão fixadas juntas, com enormes lâminas orientadas para baixo. Uma mulher está deitada sob  

as facas. Ela parece tranquila e aquiescente. Depois as facas descem sobre ela para rasgá-la. Eu 

não vejo o que se produz e depois eu percebo a mulher morta, deitada em sua vestimenta 

branca, sem ferida visível. Eu ouço « acabou » e eu desperto, serena. 

 

Eh sim, aí nesse sonho te foi mostrado os dois aspectos : o observador que vê um corpo que não é 

o seu, de uma mulher, você diz, e você observa que esse corpo vai ser despedaçado. Então, eu não 

faria humor de mau gosto vos dizendo que são os Dracos que fazem a carne moída (porque é 

melhor), eu diria simplesmente que essa pessoa se reencontra, depois ela está morta mas ela está 

em serenidade, ou seja, ela aceitou, sob uma forma violenta, o sacrifício da história pessoal, o 

sacrifício do efêmero.  E aliás, essa irmã nos diz que ela mesma se encontra em paz ao despertar. 

 

Portanto, isso quer dizer o quê ? Que ela passou, esse sonho anuncia que ela passa do efêmero à 

Eternidade, e aliás isso se passa muito bem, qualquer que seja o fato de que esse corpo seja 

picado no cardápio, quer dizer que o efêmero está reduzido em pó ou em carne. « Você é pó e 

você retornará ao pó ».  Não há outra alternativa, nós desenvolvemos suficientemente sobre essa 

noção de sacrifício, de passagem do efêmero à Eternidade, que isso seja no veículo ou na 

consciência.  É exatamente o que foi mostrado nesse sonho. E a maneira como você reage em 

relação ao que poderia te parecer, há alguns anos como assustador, quer dizer a morte, quaisquer 

que sejam as circunstâncias, e como você diz nesse sonho, é uma morte aceita pela pessoa que 

está deitada e que vai ser rasgada, eu creio que você disse, e depois, você teve a surpresa de vê-la 

sem nenhuma laceração nem ferida enquanto que ela está morta. 

 

São os medos do ego que foram evacuados pelo acesso à Eternidade. É essa transmutação de 

passagem entre a consciência efêmera e a consciência eterna, do corpo físico ou dos corpos sutis 

ao corpo de eternidade.  Vocês se aclimatam, se posso dizer, a esse corpo de eternidade, de 

diferentes maneiras, mas é uma espécie de aclimatação ao que vai ser verdadeiro, eu diria, muito 
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muito rápido pelos acontecimentos dos quais nós fizemos uma enumeração.  E em particular o 

Arcanjo Anael, há mais de um ano, quando ele vos deu, não o aspecto cronológico, mas o conjunto 

dos acontecimentos que devem se produzir, com cronologias, vocês sabem, que não são 

exatamente tal como elas foram apresentadas, mesmo que se deve passar pelas etapas 

intermediárias que são fixas. Então é exatamente esse processo que foi vivenciado em sonho. 

(N.T. :referência à mensagem de Anael em dezembro de 2015 – Anael Questões/ Respostas – Parte 

2. Encontra-se no Caderno Ascensão de dezembro de 2015, página 82). 

 

E portanto para essa irmã, há uma ultrapassagem do medo da morte, consciente, e também do 

reflexo de sobrevivência que está inscrito, como talvez vocês o sabem,  em vossa estrutura 

cerebral.  O instinto de sobrevivência que está relacionado, eu creio, ao que disse aquele que fala 

de tempos em tempo em meu lugar, e expressa algumas coisas, e é o momento em que vocês 

realmente descobrem que vocês são imortais, não porque vocês acreditam nisso, mas porque 

vocês o vivem, mesmo se é em sonho.  E além disso, após esse sonho, essa irmã teve de constatar 

mudanças em sua maneira de viver as coisas. 

 

Os sonhos como esse vão ser cada vez mais numerosos, mesmo que vocês tenham cada vez mais 

irmãos e irmãs, despertos ou não, que sonham com acontecimentos que se produzem neste 

momento por toda parte sobre a terra.  É claro, nós vos dissemos que ninguém conhece a data do 

acontecimento, ou seja, da presença de Nibiru, do Apelo de Maria e de todos os acontecimentos 

que sempre foram dados por todos os profetas, mas vocês têm através desses sonhos, às vezes 

através de intuições, uma vivência direta de que vocês não são nem esse corpo, nem essa 

consciência, nem o que vive na tela do personagem.  Assim, é uma facilitação prévia ao Apelo de 

Maria, e como o tempo se estende, durante este ano, como vocês o veem, isso vos dá uma 

oportunidade suplementar de refinar, se posso dizer, vossa eternidade, aqui mesmo, em presença 

neste mundo, antes dos elementos fatídicos. 

 

Outra questão 

 

 

Questão : uma tendinite bilateral do calcanhar de Aquiles juntamente com uma tendinite 

bilateral dos ombros, durante muitos meses, poderia estar relacionado com  alquimia em curso e 

a presença do corpo de Existência ? 

 

Isso não duraria muitos meses. Isso pode ser muito violento, muito doloroso, mas em caso algum 

pode durar tão longo tempo, quer dizer que não é uma ação da Luz que penetra, mas de 

resistências inconscientes que ainda estão presentes em você.  Então quando eu digo que elas são 

inconscientes, isso quer bem dizer que seu consciente não pode acessar, então não serve para 

nada ir buscar o que não existe ou mergulhar em não sei o que para encontrar uma explicação, 

uma compreensão ou uma solução – a solução, é a Luz.  

 

Certamente, as resistências, elas, que pertencem à pessoa, estão diretamente ligadas ao simbólico 

do corpo. Os tendões de Aquiles, são o lugar da fragilidade de Aquiles, e também o lugar de 
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enraizamento no nível dos pés, são as raízes, é também a força que vocês puxam na terra.  Os 

ombros, é a livre circulação no ambiente, mas é também o mental.  Portanto isso quer dizer que 

no caso desse irmão ou irmã, há desde muitos meses mecanismos de sobrevivência do mental, 

inconscientes, que estão sempre presentes e que se traduzem diretamente no corpo. Aliás eu vos 

disse que no corpo, vocês terão cada vez mais manifestações, seja de cura, seja de doença, de 

acordo com onde vocês estão situados. E isso a fim de demonstrar a vocês mesmos, em vocês 

mesmos, que há alguma coisa que de fato não está em harmonia. 

 

O reflexo a perder, nesse nível, é a necessidade de compreensão. Vocês têm a necessidade de 

serem aliviados, qualquer que seja o método que vocês empregam, mas esse método não deve 

estar ligado, mesmo se isso vem realmente de vosso passado desta vida ou de mais longe, não 

tem de ser explicado nem curado assim.  Deve ser transcendido pela Graça da Luz e vocês sabem 

que a Graça da Luz, neste período, é a Teofania.  Portanto, coloquem-se em Teofania, sem pedir o 

que quer que seja à Luz que vocês são, e deixem ser a Luz, sem dirigir essa Luz, mesmo sobre os 

lugares dolorosos. 

 

Se você aceita isso, você constatará evidentemente um desaparecimento, sobretudo que as 

tendinites correspondem a inflamações, não é a mesma coisa que uma fratura onde há um tempo 

de recuperação e de restauração. Além disso, vocês constatam que as manifestações, de maneira 

geral, que acontecem em vossos corpos, ou são muito fugazes, muito rápidas, às vezes vos 

inquietando um tanto mais, porque como ter uma doença tal dia e ela desaparece como ela veio, 

se posso dizer.  Ou em outros casos, vocês vão, por vossa ação de necessidade de compreender e 

de explicar, porque a consciência e a Luz seguem a atenção que vocês colocam, mas vocês têm um 

local que está em resistência inconsciente em relação à Luz e o que é que vocês fazem ? Pela vossa 

atenção, vocês colocam ainda mais Luz e isso faz ainda mais mal. 

 

Desviem a Luz disso, vão ver um médico se é necessário, tratem mecanicamente se é necessário, 

mas não busquem complicar para ir mais longe do que eventualmente os locais que são tocados, 

que vos remetem a um simbólico, mas esse simbólico é geral, ele não é específico de vossa 

tendinite, hein. 

 

Nós explicamos que havia muitos irmãos e irmãs encarnados que tinham patologias em diferentes 

locais, e muitos de vocês, aqui e em toda parte, experimentaram isso nos meses que acabaram de 

passar.  Agora é tempo de compreender que a solução, ela não está em nada de conhecido, nem 

em vosso pessoal, nem na história, nem no karma. Ela se tem em vosso posicionamento da 

consciência, no corpo de eternidade ou não, e é isso que vos é mostrado cada vez mais.  Então não 

conduzam isso ao vosso simbólico pessoal, à vossa história pessoal, vejam nisso, se vocês querem, 

a realidade escondida atrás, quer dizer que o conflito, por assim dizer, entre a Luz e o efêmero, 

surge, e é desse conflito que resulta a resolução, e não de vossa pessoa. 

 

Assim aí também isso pode ser, e infelizmente nós todos fazemos isso, e eu também o fazia 

quando estava entre vocês, encarnado, é a necessidade de compreender, de explicar, de 

encontrar uma lógica. Em meio à Liberdade não há mais lógica no sentido em que nós a 
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entendemos quando estamos inscritos na pessoa.  Portanto é esse hábito, se posso dizer, que é 

necessário tomar, para suplantar todos os outros hábitos, é de estar consciente de que o que se 

vive se descobrirá por ele mesmo, ou seja sem vocês – sem vocês não quer dizer sem tratar -, 

mesmo quimicamente, com plantas, com o que vocês quiserem, com magnetismo, mas sem ir 

mais longe do que querer reparar o que é para reparar e não buscando uma explicação.  Porque 

quando vocês buscam a explicação, agora vocês literalmente drenam a Luz na pessoa, e 

verdadeiramente não é o objetivo, porque aí, isso vai cristalizar ainda mais. 

 

Aceitem ver o que é para ver e eu diria, não são mesmo mais vossos erros, vossas faltas, vossas 

lacunas, aceitem ver vossa eternidade, qualquer que seja a manifestação, quer seja com os povos 

da natureza, quer seja com as Teofanias, quer seja simplesmente por uma paz diferente que vocês 

sentem. A Luz está tranquila, se vocês o estão. 

 

Toda a dificuldade, para muitos de vocês, é de não deixar o mental se apropriar do que se 

manifesta para restabelecer de algum modo uma espécie de história em relação ao passado, em 

relação ao karma, ou em relação a uma falta cometida ou o que quer que seja mais.  Não é mais 

tempo de querer compreender o que vocês jamais chegarão a compreender, mas vocês podem 

simplesmente ser e viver, quer dizer que agora – já desde o mês de junho, e a partir deste período 

isso vai ser muito mais flagrante -, o mental não vos será de nenhuma utilidade para resolver o 

que quer que seja.  Para resolver qualquer coisa que é muito material, fazer um cálculo, sim, é 

necessário calcular, mas no que concerne à vossa vida e à vossa intimidade, o mental vai 

representar cada vez mais um peso cada vez mais pesado que vai literalmente vos embaralhar a 

cabeça, se vocês continuam. E aliás é o caso, hein, há alguns entre vocês que estão muito 

embaralhados, isso faz nós por toda parte na cabeça. 

 

Ora, na progressão da Luz, nós vos falamos e vocês vivenciaram, esse processo de ativação total 

das últimas Portas segundo uma dada sequência, desde baixo até o alto do corpo.  Agora vocês 

estão sobre as Portas que estão inscritas no tronco, vocês estão no nível dos últimos corpos, ou 

seja 10º, 11º e 12º corpos, e aí, não há nenhum lugar possível para a interpretação, para a análise, 

a compreensão, há lugar unicamente para a espontaneidade e a Verdade.  Há unicamente lugar 

para a Eternidade e nada mais. 

 

É assim que vocês aceitam, ou não, viver o sacrifício e o acesso real e total à Eternidade, o que 

quer que reste de material, se posso dizer, e de hábitos em meio a este mundo e esta sociedade. É 

a maneira hoje – que não é mais aquela da Onda da Vida -, que vos torna livres, como as 

Teofanias, mesmo se vocês não podem localizar e colocar em palavras.  O mais importante é o 

testemunho disso, eu vos disse, é a Paz, a felicidade, a beatitude, todo o resto não são senão 

pretextos. 

 

Vamos, outra questão. 
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Questão : tenho uma má formação de nascimento. Tenho o tórax em funil, lado direito, ou seja o 

esterno está afundado, unicamente à direita. O que isso significa ? 

 

Aí está o exemplo típico do que acabei de dizer. A Eternidade que você é estritamente nada tem a 

fazer hoje dessa anomalia congênita, quer dizer que você nasceu com. Então é claro, se você 

nasceu com, isso quer dizer que há, nesse nível, uma cicatriz, seja kármica, seja, como vocês 

chamam, transgeracional, mas isso concerne à pessoa, não concerne ao que você é. É necessário 

ver isso hoje. Portanto a resposta que eu dei para a questão precedente está também diretamente 

relacionada à resposta que eu posso dar a esta questão. 

 

Então aí, é mais preciso porque é uma depressão da caixa torácica à direita, não é ? Tudo o que 

está ligado ao peito e que toca a estrutura óssea, portanto, está certamente relacionado a um 

karma, mas o karma concerne à pessoa e, hoje, a ação da Luz é tal que não há necessidade de 

compreender. Além disso, compreender o por que e como dessa depressão lateral da caixa 

torácica, do tórax, não o fará mais progredir, a não ser satisfazer seu ego, porque isso pertence ao 

passado, mesmo se está presente hoje. 

 

Não há nenhuma possibilidade de juntar se à sua eternidade hoje, para você como paraqualquer 

um e cada um que está encarnado sobre a terra, quer esteja vibrando ou não, hein, desperto ou 

não, adormecido ou liberado, de se apoiarem, e isso vai ficar cada vez mais patente porque neste 

momento, todos os marcadores estão prestes a cair. Vocês o veem nos países, todas as aquisições 

estão prestes a desabar, foi com o vento.  Tudo o que os mantém em uma certa forma de 

segurança, quer seja por vossa conta bancária, quer seja pelo fato de estarem em um lugar que 

pertence a vocês, pelo fato de estar com vossa alma-irmã, vossa alma gêmea, com alguém que 

vocês apreciam, que vocês verdadeiramente amam, não pode ser de nenhuma segurança no nível 

de vossa eternidade. 

 

Ah isso não quer dizer que é necessário rejeitar tudo o que é íntimo, pessoal, afetivo ou social, isso 

significa simplesmente que é necessário de qualquer modo, agora, mudar completamente de 

ponto de vista a fim de não mais ser arrastado novamente nos hábitos da pessoa.  Isto dito, vocês 

todos têm, eu os lembro, a certeza absoluta de serem liberados quando da ascensão da Terra que 

está em curso, no final da ascensão da Terra, e ainda uma vez, e eu disse muitas vezes, como 

vocês vão passar os 132 dias ? Certamente, há sempre a graça possível no momento do Apelo de 

Maria, e aliás muitos viverão isso, essa última graça da Eternidade no momento do Apelo de 

Maria, mas eu me dirijo principalmente àqueles de vocês que seguiram os ensinamentos 

espirituais, que aderiram às filosofias espirituais : agora é tempo de ultrapassar tudo isso e de 

reencontrar, como Teresa vos disse, o Caminho da Inocência e da Infância. 

 

É isso que vocês estão prestes a viver em vossa vida : ou é complicado, ou é simples, em qualquer 

setor que isso seja, e mesmo em relação ao vosso corpo.  Se é simples, isso quer dizer que vocês 

são verdadeiros, se é complicado, isso quer dizer que vocês ainda não são de fato verdadeiros. 

Não há outra alternativa, não há meia medida, isso vai se tornar cada vez mais aparente em vossa 
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vivência.  Eu não falo mesmo dos acontecimentos da Terra, mas eu falo de seu ambiente próximo, 

simplesmente.  Aliás, vocês o veem. Vocês sabem muito bem que quando vosso mental se cala, 

quer vocês desapareçam ou não, a Paz está aí imediatamente, que a Teofania está aí assim que 

vocês chamam a Teofania e vocês colocam vossa consciência no coração.  Vocês não têm 

necessidade de vosso mental, nem de visões, nem de energias, nem de vibrações. 

 

As vibrações, nós vos dissemos, era a consciência, era um suporte da Eternidade e um suporte de 

manifestação em qualquer dimensão que seja, mas isso, é para após os 132 dias. Aí, o que vos é 

pedido pela Luz, pela Inteligência da Luz e pela Graça, é parar vossas infantilidades e se tornarem 

verdadeiramente uma criança, ou seja inocente, espontânea, no instante presente, não 

dependendo de nenhum condicionamento, de nenhuma história, de nenhuma pessoa e de 

nenhuma projeção no futuro. Aí está a chave, nós sempre vos dissemos, e agora vocês têm a 

possibilidade de vivê-lo na tela de vossa vida  a cada minuto, e é o que vocês vivem a cada minuto, 

quer vocês tenham consciência ou não. É fluente ou não é fluente, é fácil ou é difícil. 

 

A Luz não pede esforço, o que vocês são não pede nenhum esforço, é o ego que acredita ter de 

fornecer esforços de compreensão, esforços de energia, esforços de meditação. Tudo isso acabou, 

eu vos disse.  Em 7 de junho, vocês entraram nos acontecimentos do Apocalipse no sentido literal, 

vocês entraram nas profecias – que estão sob vossos olhos.  Então, ou vocês escutam o que vos 

dizem os animadores, diante de vossas caixas de imagens ou em vossas mídias, ou vocês entram 

em vocês e vivem o que há para viver. E então vocês compreendem o que se desenrola, mas não 

pela compreensão de vossa pessoa, mas pela vossa própria eternidade, que aliás não terá mais o 

que fazer de tudo o que se desenrola. 

 

A Luz toma todo o lugar, é uma expressão que eu já empreguei, mas como vocês querem deixar 

todo o lugar para a Luz se vossa pessoa ainda tem um pequeno lugar ?  E isso, vocês o veem todos 

os dias, hein ?  Eu não falo de vossos alinhamentos-meditação, vocês o veem fazendo a limpeza, 

vocês o veem cozinhando. Vocês estão imersos no que vocês fazem, na beatitude, mesmo se é 

uma tarefa que não vos agrada, ou vocês estão justamente pensando em outra coisa ? A diferença 

está aí, e isso é muito prático, é concreto, não há necessidade de saber se vocês sentem o Canal 

Mariano ou de explicar uma visão. 

 

O terreno da consciência é o efêmero, até mesmo da Eternidade agora, e vocês não podem, isso 

foi dito e eu repito, vocês não podem se enganar por mais muito tempo, sem isso vocês vão estar 

cada vez mais confusos em vossa cabeça, cada vez mais à cavalo, se posso dizer, hesitantes, 

fazendo tournicoti-tournicota enquanto não há nada a fazer, há somente de se colocar. Quando 

eu digo « se colocar », isso não quer dizer sentar e não se mover, isso quer dizer literalmente 

deixar cair tudo o que fazia vossos hábitos anteriores. 

 

Estejam disponíveis para a Eternidade. Nós vos dissemos que havia os apelos da Luz, eu falei no 

mês passado de injunções da Luz.  E agora, eu diria, são bem mais do que injunções, é como 

aconteceu para muitos de vocês, eles são muito numerosos, devo dizer, as duas facetas, a faceta 

efêmera e a faceta eterna. E evidentemente as duas formam um bom casal enquanto não forem 
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dissolvidos um no outro, o que explica que vocês podem viver, e vocês o constatam, momentos de 

felicidade, que não podem enganá-los, e momentos em que isso vai vir vos importunar nas coisas 

mais simples da vida. É normal, são nesses jogos que vos é dado a ver, que vocês veem a Verdade, 

não agindo quando vocês estão em eternidade para permanecer na Eternidade, ou quando vocês 

são importunados, para limitar o incômodo. E é semelhante para tudo o que vocês têm a conduzir 

em vossa vida. Ou vocês estão na simplicidade da criança, quer dizer um doce, ou vocês estão na 

resistência. 

 

Vosso corpo vos fala, vossa consciência vos fala, o que é que vocês estão fazendo ? E isso vai falar 

cada vez mais forte. E é justamente o paradoxo, é que através dessas oscilações, falou-se há pouco 

de fragmentação, de dispersão da consciência, não é totalmente isso, é verdadeiramente ver essas 

coisas que vos permite escolher a paz do coração e a paz da pessoa, há a paz do coração quando a 

pessoa não existe mais. 

 

Nos processos da liberação pelo Canal Mariano, ou pela Teofania desde alguns meses, vocês têm 

possibilidades que são realmente chances incríveis de se prepararem ainda melhor, por assim 

dizer, e essa preparação não consiste em fazer coisas. Vocês podem fazer o yoga que vos foi dado, 

fazer a respiração que vos foi dada, porque aí o mental não interfere, mas vocês não podem 

apreender o que se manifesta para ainda jogar com vossa pequena pessoa. E isso, os apelos à 

ordem da Luz vão se tornar cada vez mais virulentos e intoleráveis para a pessoa, certamente, 

quer isso seja no nível do mental ou no nível do corpo.  Para as emoções, é mais raro, porque com 

o trabalho que foi concluído, vocês constatam de qualquer modo que mesmo, exceto as emoções 

mais pesadas como a tristeza, o medo, tudo o que é raiva, tudo o que é exaltação, tudo isso se 

retira muito rápido. 

 

Portanto coloquem-se as boas questões, se vocês devem se colocar questões, quando chega 

alguma coisa para viver.  Olhem, olhem-se fazer, olhem-se agir, olhem-se ser, o que é que vocês 

fazem, o que é que está em operação ? A Fluidez da Unidade, a Graça da Luz, ou vossa pessoa ? 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : minha esposa e eu, seguido de um sonho, construimos e nos instalamos em nossa casa 

atual, há 16 anos. Até hoje, gostaríamos de nos aproximarmos de nossos netos. Há quatro anos 

nós tentamos vender essa casa e apesar de nossas tentativas, baixar o preço, embelezamento do 

bem e contatos, nada se concretiza. Haveria um impedimento ou outra coisa ? 

 

Ah não é verdadeiramente um impedimento, nem um bloqueio, nem um encantamento do lugar 

por exemplo.  Se como esse irmão diz, ele conseguiu melhorar o lugar, ajustar o preço e nada se 

passa, a resposta, é evidente : o que você gosta não é o que você deve. O que você deve, é 

possivelmente, sobretudo após quatro anos, é permanecer ali. É claro, se não há a problemática 

puramente material, isto é por exemplo um preço supervalorizado ou uma situação particular. 
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A Luz é facilidade e evidência, aliás é a Luz quem decide, não é mais vossa pessoa e vocês o veem 

em vossa vida, mas por outro lado se você emitiu, você disse que gostaria de se aproximar de seus 

netos, se você emitiu esse desejo que é totalmente legítimo, se ele vem da pessoa mas está em 

contradição com sua eternidade que é de permanecer nesse lugar, o que você acredita que vai se 

passar com a intensidade da Luz que é cada vez mais importante ? Jamais haverá comprador, 

mesmo que você doasse a casa. 

 

Evidentemente, é certamente, eu diria, a boa razão, na condição de que isso não seja um 

problema de preço ou outra coisa, hein, mas se tudo te parece lógico e em acordo, é que você não 

deve partir. 

 

Lembrem-se, a Inteligência da Luz realiza as coisas muito rápido, em todos os níveis. Muitas vezes 

é mesmo fulgurante, e isso será cada vez mais fulgurante no que concerne às mudanças quaisquer 

que elas sejam, mas se vocês observam que vocês estão prestes a tergiversar, um golpe é sim, um 

golpe vocês se colocam questões em relação ao marido, em relação à mulher, à família, ao vosso 

local de vida, e a outros dias, outras questões, certamente não é a Luz.  A Luz impulsionou algo 

que acarretou, se posso dizer, uma reação da pessoa. O que a Luz ama nem sempre é o que vocês 

amam, e mesmo às vezes, é diametralmente oposto. 

 

É aí que é necessário também reencontrar a Infância e a Inocência e dizer « sim » à Luz, e ver o 

que se desenrola.  A vontade da Luz é bem superior à vossa vontade.  A Inteligência da Luz está de 

longe bem mais desenvolvida do que a inteligência de vosso mental ou de vossa pessoa. Ora vocês 

são a Luz, não há nenhum jogo de palavras nisso. Então se vocês são a Luz, em verdade, todo o 

resto segue, sem hesitação, sem dificuldade, sem tergiversações e mesmo a venda de uma casa se 

faz na fluidez. 

 

As vezes, é claro, a Luz os quer, por assim dizer, só para ela, uma vez que é o que vocês são, vindo 

por vezes colocar fim aos hobbies, às ocupações, aos hábitos, aos comportamentos. Nesses casos 

é melhor aceitar, hein, uma vez que, como eu disse, os processos de recusa, de negociação, de 

negação, não em relação ao Choque da humanidade, mas em relação a vocês mesmos, no que 

vocês têm a viver neste período, arriscam ser muito desconcertantes, e eu diria, cada vez mais 

incômodos. Vocês não podem reivindicar a Luz e se conduzirem ao inverso da Luz. Ainda era 

possível, eu disse, há alguns anos, vocês sabem com os tournicoti-tournicota. Isso não é mais 

possível, e essa contradição entre o efêmero e o Eterno vai vos explodir na cara e é salutar, eu 

diria, é uma bênção, uma vez que vocês não podem fazer por vocês mesmos, devido a vossas 

hesitações, a vossas interrogações, se fará em marcha forçada pela Luz, e vocês compreenderão 

depois, jamais antes. 

 

O que quer dizer que vocês não podem dizer « Eu sou a Luz » quando isso vos apetece, e não mais 

ser a Luz quando isso não vos apetece. Vocês veem o que isso quer dizer ? Se realmente vocês são 

a Luz, efetivamente a Luz, o observador está submetido à Luz – que ele é – e o observador não 

pode mais fazer nada, e isso, isso se entrechoca na consciência e na cabeça, isso se entrechoca em 

vosso corpo, isso se entrechoca em vossa vida, enquanto que se vocês são Luz, tudo é fácil, tudo é 
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fluido, quer isso concirna a vosso corpo como à vossa vida em todos os seus aspectos.  Não há 

mais meia medida, não há mais tergiversações e não há mais possibilidade de jogar. 

 

Cada vez mais, vocês vão sentir que vão ser seja o um, seja o outro, e em um dado momento, 

vocês não poderão mais se moverem daí onde vocês estão. Cabe a vocês escolherem, o efêmero 

ou o Eterno, sabendo que o Eterno está assegurado, mas não nas mesmas circunstâncias, após o 

Apelo de Maria. Toda a dificuldade, é de compreender que a Luz age em vosso lugar. Isso não quer 

dizer que vocês são preguiçosos, isso não quer dizer que vocês não decidem mais nada, isso quer 

dizer que vocês vão de acordo com a Luz, quer para uma decisão qualquer que seja, quer dizer que 

a decisão não deve ser alterada por vossa história ou pela coloração pessoal, em relação a 

qualquer passado ou qualquer futuro, a verdadeira decisão se toma na liberdade do instante, e 

não tem em conta a história passada ou as projeções quaisquer que elas sejam em qualquer 

futuro que seja. É o jogo da consciência e da a-consciência que se desenrola sobre vosso campo de 

experiência, sobre a tela de vossa vida. 

 

Então você tem outras questões ? 

 

 

Questão : existe uma diferença entre a Iluminação e o Absoluto ? 

 

É claro, a Realização não é o Absoluto.  A Iluminação, é um princípio luciferiano, é a Luz na cabeça, 

mas se a Luz não encontra o caminho de acesso ao coração, vocês permanecem na ilusão 

luciferiana do terceiro olho, vocês têm poderes, vocês são médiuns, vocês sentem a energia, mas 

vocês não estão no coração.  Hoje, eu diria que é melhor ter a inocência da criança, estar no 

coração, e não ter nenhum potencial espiritual.  Isso foi dito e repetido : « Busquem o Reino dos 

Céus que está dentro de vocês. » Ora vocês não podem buscá-lo, vocês podem apenas reconhecê-

lo, porque é realmente e concretamente o que vocês são, e vocês não podem mais conduzir de 

frente os jogos da personalidade e o jogo da Eternidade.  É isso que coloca problema, já desde o 

mês de junho, e que vai colocar cada vez mais até o momento em que vocês vão dizer sim, ou não. 

 

Outra questão.  

 

 

Questão : por que uma forma viva é sempre o alimento de uma outra forma viva ? 

 

Mas porque isso é unicamente o que se produz na 3D dissociada. Vocês sabem muito bem que em 

3D unificada, alguns irmãos e irmãs não têm mesmo nem aparelho digestivo nem aparelho 

reprodutor e no entanto eles têm um corpo carbonado – eles se alimentam de Luz.  Aliás, aí, há 

cada vez mais entre vocês quem se alimenta de Luz, quer vocês o queiram ou não. A vitalidade é 

função da alimentação, mas se o Fogo vibral está aí, ele se torna a alimentação, esse Fogo vibral, e 

vocês o veem em toda parte entre vocês, em vocês. Ou vocês têm um apetite feroz, ou vocês não 

têm mais apetite, mas não são vocês que decidem jejuar ou fazer isso ou aquilo, isso ainda é do 
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ego. Vocês querem controlar, vocês querem dominar, vocês querem alcançar, de algum modo, 

mas é a Luz quem decide. 

 

Além disso vocês não têm de decidir fazer um jejum ou se privarem do que quer que seja. Isso se 

vive porque a sensação de fome ou de qualquer outra coisa não existe mais. E aliás, se vocês vão 

ao encontro dessa ausência de fome e vocês comem, vocês vão passar mal. Por outro lado, ao 

contrário, literalmente se empanturram porque há medos, porque a predação é onipresente nos 

mundos carbonados confinados.  Como foi dito na questão, cada um se alimenta do reino que lhe 

é inferior, mas nas dimensões unificadas, hein, a alimentação e a reprodução não existem, 

portanto a noção de família, ela está onde nisto ? 

 

E uma verdadeira família do coração, não é uma família de sangue. Os laços de sangue são o 

confinamento mais terrível que pode existir.  O Cristo o disse, e eu também vos disse inúmeras 

vezes. É pelos laços de sangue, no nível do indivíduo, que os Arcontes confinaram o mundo e  

vossa consciência.  Vocês bem imaginam que além da 3D, a noção de pais-filhos não existe.  Maria 

é nossa mãe, de todos, porque ela semeou este mundo com seu DNA, mas esse laço filial não é um 

laço de sangue, é um laço de alma e de Espírito. 

 

Assim como eu disse e como vocês o constatam em vossas vidas, absolutamente tudo está pronto 

para voar em pedaços, em meio ao efêmero, e se vocês estão em vossa eternidade, vocês 

assistem a isso em grande alegria, se eu posso dizer, e se pelo contrário a pessoa está na frente, 

eh bem os medos, as inquietações vão se apresentar novamente. Não serve para nada querer 

controlar um ou o outro, unam-se o mais rápido à espontaneidade e à Infância, é verdadeiramente 

o melhor conselho que eu posso vos fornecer nestes tempos.  Todas as satisfações vêm e virão 

cada vez mais de vossa eternidade e absolutamente não mais de vossos desejos ou prazeres, ou 

das ações que vocês conduzem neste mundo. 

 

Mas não se forcem, ou isso é, e vocês o vivem, ou isso não é.  E se isso não é, vocês não têm de 

buscá-lo, não mais, porque quanto mais vocês o buscam, mais vocês se distanciam disso. É 

necessário estarem vazios, vazios de vocês, vazios de história, vazios de emoções, vazios de 

mental, nos momentos em que isso pode se produzir, eu não falo em vossa vida de todos os dias 

porque a pessoa é necessária, vocês o sabem, mas quem é que domina, quem é que é 

preeminente nessas atividades pessoais e efêmeras ?  Vossa pessoa ou a Luz também, agora ? O 

resultado é profundamente diferente : em um caso, há a Paz, a felicidade, o que quer que vos 

chegue, o que quer que chegue ao redor de vocês, em outro caso, há hesitações, tergiversações e 

incompreensão. Assim é, eu diria, na última cena do último capítulo do último ato que se joga, e 

há verdadeiramente oportunidades para ver o que é para ver, como nunca. 

 

Então, continuemos. 

 

 

Questão : há três semanas em meu local de vida, vi do meu lado direito, na altura do olho, um 

feixe de luz branca, em movimento, muito brilhante, vibrante, cintilante como o sol. Aquilo 
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deslocava-se comigo e o raio de luz media mais de dois metros.  Meu coração estava muito 

vibrante e o lugar desaparecia em uma bruma leve, esbranquiçada e azulada... 

 

É o início da passagem final e definitiva no corpo de Existência, onde efetivamente o efêmero 

desaparece, parecido como em um sonho, enevoado, nebuloso. É assim que ele desaparece, o 

efêmero, ele desaparece dessa maneira também quando vocês morrem. Quando todos nós 

morremos, nós saímos de nosso corpo, nós perdemos a percepção deste mundo que se torna cada 

vez mais indefinido, e vocês passam em um outro estado.  É exatamente o que diz esse irmão ou 

essa irmã que viveu isso, há três semanas. Não é exterior a você. Não esqueça de que tudo o que 

vocês veem, quer seja na natureza, quer seja em vossa cama, quer seja nos alinhamentos, está em 

você, totalmente em você. 

 

Então, a partir daí, dessa questão, é a ilustração perfeita...aliás ela mesma o disse, o coração vibra. 

A partir de vossa eternidade, vossa consciência passa efetivamente, para aqueles a quem isso já é 

possível, cada vez mais facilmente na Eternidade, e nessa Eternidade, a matéria deste mundo não 

existe mais. 

 

 

Questão : … Após alguns minutos isso desapareceu e então eu senti vibrações muito doces sobre 

todo o rosto. O que você pode dizer disso ? 

 

Qual é a questão ? É a sequência lógica.  Então para completar o que acabei de dizer, esse estado 

aparece por momentos. É evidente que se vocês começam a passar nessa bruma permanente, 

nesse estado de coração permanente, vocês não duvidem que vocês têm a possibilidade de deixar 

este plano antes mesmo do Apelo de Maria, sem querer colocar fim ao que quer que seja.  Vossa 

consciência bascula definitivamente na Eternidade e aí, vocês vão constatar que vocês veem vosso 

corpo que está morto, vocês são eternos. É o que já se passava, em uma meia medida, após o 15 

de agosto de 2009, sobretudo na América Latina onde muitos irmãos e irmãs morreram e vieram 

se manifestar, em seu corpo de eternidade, uma vez que eles estavam em consciência nesse corpo 

de eternidade vendo seus restos mortais, mas se dirigiam a suas famílias, em seus corpos de 

eternidade, e eles os viam.  Hoje é a mesma coisa. 

 

Isso quer dizer que desde que vossa consciência, de uma maneira ou de outra, vê a Eternidade – 

quando eu digo ver, é por exemplo a percepção do que acabou de dizer esse irmão ou irmã -, a 

partir desse instante, vocês têm a certeza da Liberdade, e quando isso se produz, vocês podem 

render graças porque nesse momento, isso quer dizer que os laços de apego, os laços de hábitos à 

matéria, muito simplesmente não existem mais. Então certamente, assim como disse esse amigo, 

isso não dura, depois é substituído por essas espécies de formigamentos. Vocês talvez saibam que 

o desenvolvimento dos quatro Cavaleiros no nível da pequena Coroa, desenvolve-se efetivamente 

na grande Coroa e depois, realiza, não pelo Canal Mariano ou pela Shakti, mas diretamente pelo 

conjunto das estruturas vibrais da cabeça, passando pela garganta, permite, se vocês querem, 

atualizar a Eternidade de maneira cada vez mais evidente. 

 



17 
 

Por outro lado se de maneira inconsciente vocês bloqueiam isso, vão se produzir manifestações, 

seja no nível da garganta, mas desta vez lateralmente, ou ainda no nível dos órgãos dos sentidos 

com inflamações muito importantes.  Isso ainda quer dizer que de algum modo vosso personagem 

quer se alimentar de Luz, de preferência do que ser Luz. É simples assim, quer dizer que isso não 

foi visto. Alimentar-se de Luz e sentir os efeitos não é a mesma coisa do que ser Luz, eu espero 

que vocês tenham compreendido isso, hein. Não é porque vocês vão se alimentar 

permanentemente de Luz, por exemplo com os povos da natureza ou escutando sem parar o que 

nós dizemos, ou se alinhando eu não sei quantas horas, que vocês vão desaparecer. 

 

Aliás vocês desaparecem, ali naqueles momentos, mas vocês constatam quando retornam, que 

nada mudou.  Ao contrário, os processos de inflamação tornam-se mais virulentos. É que há um 

mecanismo, na pessoa, que faz com que ela tenha a necessidade de se apropriar da Luz e não de 

ser Luz. Quer dizer que a pessoa, o que quer que ela diga e o que quer que ela viva, não quer 

desaparecer, de maneira inconsciente, porque há um medo fundamental que é o medo da morte. 

 

Então vocês veem, é paradoxal, vocês têm irmãos e irmãs que desaparecem à vontade, que aliás 

se encontram em seus corpos de Existência, e quando eles recuperam sua pessoa, eh bem os 

hábitos e os medos estão presentes. Quer dizer que eles não deixaram, quaisquer que sejam as 

experiências vividas e quaisquer que sejam as vibrações vividas.  Certamente, no momento do 

Apelo de Maria e no momento coletivo final, vocês não poderão mais manter isso, mas para os 

irmãos e as irmãs para quem isso está presente, eu os convido a talvez muito mais humildade do 

que vocês creem ou dão a ver aos outros, porque vocês não são verdadeiros com vocês mesmos. 

Aquele que é verdadeiro, não tem mais nenhum problema com o que quer que seja de efêmero 

ou de Eterno, em sua vida. 

 

Olhem ao redor de vocês, interroguem os irmãos e as irmãs. Vocês vão ver que há aqueles que 

estão em diversos ataques de sua integridade, corporal ou mental, e outros que atravessam este 

período com um estado de leveza incrível.  Toda a diferença, ela está aí, e a diferença que está 

relacionada a esse medo fundamental da morte, que está inscrito, como eu disse, em algo que 

vocês não podem controlar nem resolver, porque está inscrito na pessoa, há somente a Luz quem 

pode resolver isso. 

 

Então certamente, durante muitos anos, alguns irmãos e irmãs se alimentaram de Luz, era 

importante. Através das vibrações, através dos yogas, através da escuta das vibrações das 

canalizações, através dos processos de consciência com o outro, vocês sabem, as comunhões, 

fusões, dissoluções da época, ou hoje com a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Fogo do Coração, o 

Fogo Ígneo.  Mas isso não se acomoda mais em nada com a pessoa, é isso que é necessário ver.  E 

se vocês vivenciaram tudo isso e ainda há processos inflamatórios, isso quer dizer que vocês não 

estão liberados do medo da perda de vossa pessoa, mesmo se vocês têm a certeza interior, ou eu 

vos afirmo do exterior, que vocês serão liberados, no momento final, ou no Apelo de Maria. Mas 

até lá, vocês fazem o quê ? 
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Vocês não podem ficar com os dois, caso contrário vocês vão observar manifestações cada mais 

exuberantes, quer seja em vosso mental ou em vosso corpo, e o nível que se ativa agora no nível 

da cabeça, não são mais as pequenas dores ligadas às vossas linhagens reptilianas, no lado direito 

da perna, por exemplo. Aí, isso toca diretamente vossa cabeça, e portanto o cérebro, e portanto o 

próprio funcionamento de vossa pessoa em meio a este mundo.  De algum modo, há uma 

intolerância, mesmo uma alergia total, entre a pessoa e a Eternidade, e tudo o que vocês 

manifestam, se não é da ordem da harmonia e da leveza, vem de lá, o que quer que vocês tenham 

vivido, qualquer que seja vosso coração. 

 

Mas vocês têm totalmente a liberdade de estarem apegados à matéria, mesmo se é inconsciente, 

mas mesmo assim é preciso saber que não será necessário se queixarem depois de se 

encontrarem em um corpo carbonado, mesmo se é livre.  Geralmente, eu falo aí dos processos 

vividos em outros mundos, nos processos de liberação, é um fenômeno que sempre foi 

constatado, é que a atração da matéria é tal que alguns irmãos e irmãs vivem desconfortos 

importantes nesta fase final, muito importantes, e eu diria mesmo, em alguns casos, muito graves. 

Mas para eles não há outro meio de serem liberados dessa matéria, quer dizer desta história, 

desse corpo, e isso deixa marcas e é vossa atribuição vibral, é essa a atualização da Verdade em 

cada um de vocês. 

 

E isso vai se tornar cada vez mais aparente no campo de vossa consciência como em vosso corpo, 

e isso se desenrola neste mesmo momento, já desde muitas semanas, hein, mas com uma 

acuidade e uma intensidade que faz com que todo o tecido relacional humano é tocado. Dito de 

outro modo, isso se resume nesta frase : ou vocês aceitam a mentira, ou vocês aceitam a Verdade. 

 

Outra questão. 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/o-m-aivanhov-qr-partie-1-juillet-2017/ 

 

 

OMA - Parte 1B - Q/R - Julho 2017 

 

Questão: muitas vezes vejo, no céu, grandes formas parecendo asas de pássaros. Para mim, não 

são as nuvens. Isso poderiam ser seres ? 

 

São efetivamente seres.  Os grandes pássaros, as grandes asas, é a forma da 5ª dimensão de 

alguns anjos, de alguns Arcanjos, de algumas entidades exógenas, se posso dizer, quer dizer 

aqueles que jamais estiveram confinados neste mundo, que não participaram nem de sua 

liberação nem de seu confinamento, são formas que talvez vocês possam ver também, não 

somente no céu, mas também nos locais mais próximos da natureza, ou seja as florestas. Vocês 

vão ver coisas que vocês nem mesmo podem imaginar, ou desenhar. É isso a interpenetração dos 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/o-m-aivanhov-qr-partie-1-juillet-2017/
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mundos livres e dos mundos confinados, que a Luz realizou desde trinta anos, mais de trinta anos, 

trinta e três anos exatamente neste ano. 

 

Portanto o que você vê, são as outras dimensões que agora estão presentes. Nós vos dissemos 

que a maioria das embarcações da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres estão 

posicionadas ao redor da Terra e tornam-se cada vez mais visíveis e isso, de maneira coletiva, quer 

dizer em meio às cidades e não mais nos campos, a fim de abrandar pouco a pouco o choque, o 

choque de nossa presença. 

 

Outra questão.  

 

 

Questão : seguido a uma perda de consciência, eu me encontrei em uma outra história 3D.  A Luz 

era muito forte, assim como a situação vivida. A irmã que se encontrava ao meu lado gritou e 

voltei aqui. Você pode dizer onde eu fui e por que nesse lugar. O que eu tinha de a viver? 

 

É a ilustração do que eu acabei de explicar antes.  Vossas questões são muito coerentes e você 

escolheu uma boa progressão, ou então é a Luz. O que eu quero dizer por isso, é que no momento 

em que há uma síncope, um desaparecimento, e em que vocês se reencontram não no 

desaparecimento, mas em um outro mundo, um outro corpo 3D, isso quer dizer que vocês estão 

irremediavelmente atados à matéria, o que quer que vocês digam e o que quer que vocês pensem. 

Quer dizer que houve ao mesmo tempo, para esse irmão ou irmã, ao mesmo tempo uma vontade 

de Liberdade e um apego à forma, e é contraditório, e é o que se expressa nessa vivência. 

 

Geralmente quando vocês acessam...falou-se há pouco, havia uma questão sobre o basculamento 

para a frente, para a esquerda ou a direita. Quando vocês basculam a 90º como se vocês girassem 

para o interior de vocês mesmos, vocês vão se reencontrar em um outro mundo 3D, com um 

outro corpo, uma outra história que se vive, e quando vocês vivem isso, vocês estão certos de que 

é você e é realmente você que vive em um universo de 3D paralelo, por assim dizer, em uma linha 

de tempo diferente. Mas não desaparece, fazer esse quarto de volta à esquerda ou à direita é 

patognomónico, dizem os médicos, ou seja é verdadeiramente uma implicação total de que há 

medo do desaparecimento da matéria, contrariamente talvez ao que esse irmão ou essa irmã 

pensava ou queria. 

 

Por outro lado eu retorno a essa noção de mudança de consciência. Quando vocês veem vosso 

corpo, como uma outra questão, ou quando vocês se elevam acima de vosso corpo ou que vocês 

se levantam de vosso corpo deitado, aí não é a mesma coisa.  Isso quer dizer que vocês estão no 

corpo de eternidade e que vossa liberdade está adquirida. 

 

Certamente isso traduz também um processo de liberação que não permite, no momento, a 

liberação da alma e a dissolução da alma.  Então, frequentemente esses irmãos e irmãs tiveram 

tomadas de encarnação extensivas em meio aos mundos confinados, quer seja este mundo ou 

outros mundos, mas em outros mundos isso quer dizer que eles não eram, como dizer, as pessoas 
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confinadas mas aqueles que participavam do confinamento, é claro, e hoje eles pagam isso porque 

eles mesmos criaram essa lei de ação-reação e eles devem verificar por eles mesmos que não é a 

solução. 

 

Isso se vê muito frequentemente se vocês têm uma origem reptiliana ou uma linhagem 

predadora. Então causa um choque ver isso se revelar, mas é muito importante conscientizá-lo 

agora, é mesmo uma chance, eu diria, que isso se evacue pelo corpo ou pela consciência, hein. E 

eu também disse, e confirmo, que vai se tornar cada vez mais fácil, através da vivência, ver onde 

vocês estão. Seja que vocês estão livres, interiormente e exteriormente, vosso corpo está curado, 

qualquer que seja vossa idade, as doenças, mesmo hereditárias, desaparecem, as funções se 

restabelecem, ou então vocês estão em resistência, em medo da morte, em hábito da matéria 

extensiva, e aí vocês não podem vivê-lo. 

 

Não é grave uma vez que em finalidade vocês estão todos liberados e nós estamos todos 

liberados, mas isso já traduz um pouco do que resta em vocês, em meio à história e à pessoa. 

Certamente não é muito agradável, além disso o corpo pode sofrer enormemente, eu o expliquei, 

mas a Luz abre um caminho. 

 

Não é necessário confundir nutrir-se de Luz do exterior e ser Luz, por que quando vocês são Luz, 

não resta nenhum espaço para a pessoa. É claro resta um mínimo de pessoa para fazer o que ela 

tem a fazer na matéria, no cotidiano, mas é tudo, não há mais mental.  Certamente vocês podem 

se servir do mental, mas nunca mais ele vos comanda, nem as crenças, nem os hábitos, nem o que 

quer que seja mais.  Vocês realmente tornaram-se Luz – voltaram a ser Luz. Aliás eu estava certo 

de que vossas questões iam girar sobre  isso, era evidente. 

 

Então, continuemos. 

 

 

Questão : perto do meu local de vida, há uma árvore muito velha que eu chamo a ancestral. 

Recentemente, Merlin estava presente e especificou que conhecia essa árvore em sua vida e que 

ela representava a força. É possível que uma árvore tenha sobrevivido ao tempo ou isso tinha 

outro sentido ? 

 

Mas não, o sentido é real, o problema é que você vê isso em um nível literal e material. A árvore ... 

depois, claro, há árvores que vivem muito muito tempo, mas no que concerne a Merlin, tem-se 

uma pequena preocupação porque é mesmo muito velho, e as árvores que há no continente 

europeu e em outros países, é muito raro que elas atinjam milhares de anos, não é? Mas o que 

isso significa? Isso significa que essa árvore tem um  fruto, que ela morre e o fruto repousou no 

mesmo lugar, portanto ele é portador da mesma vibração que a árvore original. Então não há que 

se colocar a questão materialmente "Como é possível que esta árvore estava ali há 800 anos? ", 

embora possa ser seu filho ou seu neto, mas é a mesma consciência, por isso é a mesma árvore. 
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É uma forma diferente, é uma árvore diferente, mas é a mesma, é uma filiação. Portanto não há 

obstáculo a que isso seja verdadeiro. Mas em todo caso eu creio, nos climas continentais, não há 

árvores que ultrapassam algumas centenas de anos. Vocês têm os carvalhos, por exemplo, nos 

países europeus, que são muito conhecidos em todos os países e que são datados de várias 

centenas de anos, até mesmo quase milenares, mas é muito raro. 

 

E é evidente que eu posso me manifestar sob a forma que eu quero, mesmo aquela de minhas 

vidas passadas, no momento, porque isso me diverte e é talvez uma maneira, para alguns de 

vocês, de ser aceito.  Da mesma maneira quando vocês são chamados, para alguns entre vocês, 

por Maria ou por uma irmã Estrela, a irmã Estrela que se apresenta, é porque ela está mais em 

afinidade com vocês, mas em definitivo não há nenhuma diferença de vibração – mesmo se vocês 

percebem uma qualidade diferente – com Maria. Mesmo se as Estrelas têm virtudes e vibrações 

específicas, a finalidade é sempre a mesma : reencontrar vossa eternidade. 

 

Outra questão. 

 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Então você vai encaminhar as questões orais que eles vão dar. 

Todo mundo já dormiu ? 

 

 

Questão : por muito tempo, eu sonho que decolo com meu corpo. Recentemente, sonhei que 

decolava e me reencontrei nadando no oceano. Em um momento, eu mergulhei verticalmente, 

nunca encontrei o fundo e me reencontrei em um jardim onde havia um leão. 

 

É muito rico, muito rico. Por outro lado o que você evoca aí, e você faz bem a diferença entre o 

que você vive desde anos e o que se passou aí, porque no primeiro caso, você queria levar esse 

corpo físico e essa pessoa, em outro caso você não é mais essa pessoa. O que é que se passa 

quando você não é mais essa pessoa ?  Você percebe que os mundos da criação são infinitos. Você 

mergulha para as profundezas do oceano e não há fundo porque a criação é infinita, e você se 

reencontra em um outro solo e reencontra o que ?  Um leão. Aí, ao mesmo tempo lhe foi 

mostrado, uma linhagem ou uma origem, Arcturus, a necessidade de compreender, de explicar, de 

se apreender, e ao mesmo tempo o que você é no instante em que você não é mais esse corpo e 

essa história, e você reencontra sua filiação de origem, se posso dizer.  Então linhagem ou origem, 

eu não posso dizer isso, é você quem sabe melhor do que eu, hein. 

 

 

Questão : eu não sei. Tive um outro sonho onde eu estava deitada entre as patas de um leão que 

me fazia uma carícia. Depois eu senti que isso podia ser perigoso e eu despertei. 
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Sim, isso é o hábito das formas deste mundo.  Mas aí, está confirmado efetivamente que é bem 

mais do que uma linhagem, é talvez verdadeiramente uma origem estelar. Veja em sua vida, se 

você não passou a vida a querer explicar e compreender... 

 

 

Questão : não, absolutamente. 

 

Não, eu não falo no sonho, eu falo em sua vida. 

 

 

Questão : na vida, não me interessava compreender isso. 

 

Mas eu falo das coisas materiais. 

 

 

Questão : não isso não me interessava. 

 

E o que é que te interessava então ? 

 

 

Questão : eu não sei, mas eu não tinha essa necessidade de compreender, de dissecar. 

 

E você fazia o que como ocupação ? 

 

 

Questão : era médica. 

 

De acordo e um médico, ele não compreende, hein, é claro. 

 

 

Questão : não, não há forçosamente necessidade de compreender. 

 

Bem há uma aprendizagem, há estudos, me parece. Depois, você tem necessidade porque está 

inscrito em sua memória e em seu banco de dados, mas de início é bem necessário estudar. 

 

 

Questão : a Luz me ajudou muito.. 

 

Mas isso não muda nada do que eu disse.  A compreensão, uma vez que ela está inscrita em você, 

você não tem mais necessidade de compreender já que você compreendeu. Você não tem nada a 

fazer para ajudar os outros. O que é compreendido não tem mais necessidade de ser 

compreendido, tem necessidade de ser aplicado. 
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Questão : eu jamais tive necessidade de compreender. 

 

Ah sim, então me explique como um médico faz para tratar de algo que ele não compreendeu. 

 

Questão : é no nível do sentir. 

 

Do sentir… 

 

 

Questão : sim, eu nunca fiz medicina clássica. 

 

Bah sim mas é semelhante para não importa qual medicina. O que é que faz você escolher, mesmo 

se é do sentir ou da intuição, de algum modo esse conhecimento foi adquirido. Eu mal imagino um 

médico propor o nome de um remédio que ele mesmo não aprendeu antes, exceto se é uma 

canalização ou um contato com um ser de Luz que vem entregar um nome, para um remédio 

homeopático, por exemplo.  Mas uma vez que você teve uma aprendizagem, na infância em geral, 

e as coisas foram estudadas e compreendidas, não há mais necessidade de compreendê-las de 

novo, mas elas são aplicadas, estamos de acordo. E para um engenheiro, é semelhante, uma vez 

que ele aprendeu, ele compreendeu, não há mais necessidade de compreender a cada vez, isso se 

torna automático. 

 

Mas no histórico, é até mesmo diferente ter alguém que não se preocupa com nada, nem 

compreende, e que está na espontaneidade mesmo da emoção...você tem por exemplo um 

artista, dramático, teatral, que está na vivência do instante. Mesmo se ele aprendeu seu papel, é 

para atuar mas não é uma compreensão, é espontâneo.  Você vê, é diferente, a estrutura do 

cérebro de um artista e de um médico, quer você queira ou não, não é a mesma coisa. Assim isso 

encontra as carícias com o leão, e o leão que você viu depois de ter mudado de dimensão e de 

mundo. 

 

 

Questão : é exato que a Fonte manifestou o humano para se autoconhecer ? 

 

Sim, isso é o que é dito em muitos ensinamentos, mas a Fonte não criou nada.  A Fonte é criadora 

mas ela não agencia nada.  O agenciamento, é em primeiro lugar os Mestres Geneticistas, quer 

eles sejam de Sírius ou de outros lugares, que vão agenciar os mundos com os suportes das 

civilizações dos Triângulos, ou seja os Querubins.  Mas a Fonte, você é a Fonte.  Não imagine a 

Fonte como...é claro que nós sabemos, neste universo preciso, neste canto do universo, que a 

Fonte é Alcyone, mas é tudo.  A Fonte, ela se conhece à perfeição uma vez que ela está presente 

em todas as consciências, quaisquer que elas sejam. 

 

Portanto essa história de espelhamento para conhecer a si mesmo não segura o caminho, é uma 

visão puramente intelectual.  A Luz é, o que é anterior à Luz é, e o que é anterior à Luz, assim 
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como o que é a Luz, contém tudo. É o jogo da consciência quem criou, não é o jogo da Fonte. 

Portanto vocês veem, através do emprego das palavras, como se pode escorregar muito rápido de 

uma compreensão a outra, entre uma compreensão, certamente mental, intelectual, que faz com 

que muitos irmãos e irmãs místicos digam que a Fonte tem necessidade de se conhecer através de 

uma forma. Mas a Fonte, ela é Conhecimento, ela não tem necessidade de uma forma ao invés de 

uma outra forma, nem de nenhuma dimensão.  É a experiência da consciência que precipita as 

formas na Liberdade, nas diferentes formas, nas diferentes origens, nas diferentes linhagens. É a 

experiência da consciência. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : pode-se praticar indefinidamente o protocolo de Um Amigo pois ele disse que se pode 

perder a força vital ? 

 

Entendi o que você disse, é isso, hein ? Então, pode-se perder a força vital, mas vocês são muito 

numerosos, através das questões precedentes, a ver vosso corpo de existência, a aí viver, e o que 

vos faz viver, não é mais o fogo vital, é o Fogo vibral.  O Fogo vibral não tem necessidade de 

obrigar a dormir, a comer, a pensar, a argumentar. Portanto qual é seu objetivo ?  Passar 

definitivamente no vibral ou manter o vital ?  O que circula em vossos meridianos, o que agora 

circula em vossos chakras, e não somente nas Portas e Estrelas, é o vibral, quer vocês o queiram 

ou não, e é por isso que quando há resistência, há inflamação.   Não é mais somente do vital, e 

além disso é preferível, porque o fogo vital, é o que nós chamamos o câncer, mas o Fogo vibral ele 

não desencadeia o câncer, pelo contrário ele esquenta, ele cria inflamações naquilo que resiste. 

 

Assim passar o mais rápido possível à extinção do vital para a plenitude do vibral, é o que a Luz 

está prestes a fazer. É a passagem da consciência de uma forma fixa, limitada, o corpo físico, ao 

vosso veículo de eternidade, quer vocês tenham ou não necessidade disso depois.  Se vocês são 

Absolutos, vocês não têm necessidade de um veículo, mas vocês sempre terão um veículo à 

disposição, o vosso, que é sempre o mesmo, e que muda de forma, de aspecto, de dimensão, de 

acordo com as dimensões onde a consciência joga. Assim não vejam, no fato do desaparecimento 

do vital, a ausência de energia, uma vez que o vibral é dez vezes mais eficaz do que o vital, em 

todos os níveis. 

 

Aliás é por isso, para aqueles que vivem a Eternidade agora, e a Liberdade interior como exterior, 

que eles observam uma espécie de regeneração total, em parte no nível físico, sobretudo no nível 

do que pode restar de mental ou ainda no nível da própria consciência. É a finalidade.  O vital, o 

que é chamado o vital, a energia, vocês sabem, quando vocês sentem a energia que circula, isso 

pertence ao confinamento, ora a alimentação do vibral é auto-suficiente por si mesmo e portanto 

coloca fim a todas as fisiologias que vocês conheciam antes em vossas necessidades corporais, de 

sono, de alimentos, de relações e outras. 
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Agora, como Um Amigo disse, não há nenhuma obrigação de praticar o que quer que seja. Além 

disso, em um dado momento, vocês julgarão tudo isso como estritamente inútil. Não significa que 

isso não foi útil, mas em um dado momento, vocês perceberão que isso não serve para mais nada. 

Nesse momento, vocês estão livres. Nós vos demos as muletas, nós sempre dissemos, até o 

momento em que vocês compreendem que não têm necessidade de muletas.  E isso acontece 

quando vocês encontram quase integralmente vossa eternidade, mesmo se vocês não têm a visão, 

a percepção, o que se traduz, em meio à consciência ordinária, simplesmente pela Paz e a 

serenidade. 

 

E quando vocês encontram essa Paz e essa serenidade, quando vocês saem disso, isso vos cansa, 

isso vos exaspera, e quando alguém vos faz sair disso, isso também pode vos exasperar porque a 

pessoa, na relação ou na comunicação que vocês estabelecem, vai reconduzir-vos aos hábitos e 

aos funcionamentos da pessoa. Até o momento em que vocês poderão conduzir as atividades da 

pessoa enquanto estão em vossa eternidade.  O marcador, aí, não é a vibração ou a energia, hein.  

Eu vos disse, a energia vital pertence à ilusão luciferiana. Vocês acreditam que quando estão no 

corpo de Existência, vocês têm necessidade de sentir energia, vibrações ou outra coisa ?  

Absolutamente não. 

 

A energia vital concerne ao etérico, e o etérico humano foi tão confinado quanto a consciência.  O 

vibral não é a energia. Fala-se de energia vibral, mas é falso, é a vibração primordial da 

consciência, e quando vocês estão no vibral, através de vossa vivência aqui mesmo, nesse corpo, 

vocês constatarão que vocês não têm mais necessidade de se alimentar, nem de pensar, nem de 

relações, nem de emoções, nem de histórias, nem de projeções, nem do que quer que seja, 

porque a serenidade toma todo o lugar, sem esforço. 

 

Então continuemos. 

 

Vocês podem falar, não hesitem, hein.  Mesmo as questões pessoais, as respostas que eu formulo 

podem ajudar inumeráveis irmãos e irmãs, neste período. 

 

 

Questão : há um ano e meio, eu vos pedi para me encontrar uma casa ; três dias depois eu 

habitava uma mansão. Aí, eu tive de deixar a mansão e estou novamente na estrada, enquanto 

que em abril, Uriel disse-me que eu ia encontrar outros lugares , outras pessoas... 

Uriel deu uma data ? 

 

 

Questão : não. 

 

Aí está.  
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Questão : eu não compreendi que ele disse que eu ia mudar de lugar etc., enquanto estávamos 

em abril. 

 

Você pode mudar de lugar enquanto está na estrada. Isso quer dizer o que ? 

 

 

Questão : não é confortável, a estrada, o carro. 

 

Ah mas isso significa que você vai em diferentes lugares, mas não a cada dia ; senão, eu suponho 

que você teria me pedido uma casa e você já a teria encontrado. 

 

 

Questão : eu não ousei uma segunda vez... 

 

Compreendi, você não me pediu nada. Pode ser que a sua presença seja indispensável, no plano 

da Luz, em diversos locais que vai precisar percorrer, ao invés de permanecer no mesmo lugar 

onde se assume hábitos rapidamente. 

 

A única maneira de não estar no hábito – para você, hein, eu não digo que é válido para todo 

mundo -, é talvez, como você diz, estar na estrada e estar à esquerda e à direita. Pode ser que é 

para você – e eu não digo talvez, é a verdade -, é a melhor maneira de provar a liberdade total. 

Mas assim mesmo você pode me pedir uma casa, veremos. 

 

 

Questão : uma casa sobre rodas. 

 

Aí está, ponha suas intenções e você verá. 

 

Aliás todos vocês constatam neste momento, às vezes de maneira muito sutil, que vocês têm 

ideias assim : se eu mudasse de casa, de marido, de mulher, de ambiente, e isso vai cada vez mais 

longe.  E isso é a tradução, vocês mudam de casa, vocês passam do corpo efêmero ao corpo de 

eternidade, totalmente. E felizes são aqueles que são capazes de ver sua vida mudar de um dia 

para o outro neste período sem serem afetados de maneira alguma. Isso concerne tanto aos 

lugares de vida como à família, ao marido, à mulher, porque há algumas situações, algumas 

localizações, algumas regiões, algumas pessoas, alguns ambientes, que não estão totalmente 

adaptados para viver o que vocês têm a viver neste período. 

 

E a Inteligência da Luz, nesse caso vai realizar, sem que vocês tenham emitido o menor pedido ou 

o menor desejo, as mudanças que vêm por elas mesmas, e em outros casos, as mudanças que 

jamais se produzirão, uma vez que o lugar em que vocês estão, mesmo se ele não vos agrada, é o 

lugar onde vocês devem estar. É a Inteligência da Luz que está em operação, não são mais vossos 

desejos pessoais ou vossos pedidos pessoais. E além disso se vocês estão livres, como vocês 

querem ter um pedido ? Vocês podem ter ideias que passam.  Não esqueçam que o Apelo de 
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Maria pode acontecer não importa quando. Vocês estão nos acontecimentos, eu vos disse já há 

muitos meses, e eu o confirmei no 7 de junho. 

 

Então é claro, vocês ainda têm aqueles que estão na negação, e eles estarão mesmo quando 

estiverem mortos. Aliás é o caso desde sempre, nesta terra. Vocês tiveram inumeráveis narrativas 

de mortos que falaram com os vivos ou que foram observados nos mundos intermediários, que 

estavam prontos para continuarem em suas profissões, suas atividades, como se não estivessem 

mortos. É isso o apego à matéria, é a necessidade de fazer, de realizar, que antes vos perseguia, eu 

diria, após a morte. 

 

Agora isso não é mais possível. A Luz vai colocar fim a todas as escravidões, mesmo aquelas que 

não foram vistas, nos hábitos, na necessidade de se prevenir disto ou daquilo.  Não esqueçam, isso 

foi dito muitas vezes : tudo aquilo que vocês seguram vos segura, literalmente e agora mais do 

que nunca. 

 

Então antes, havia sempre a justificativa, para aqueles que estavam na pessoa, de dizer « sim, mas 

é necessário continuar sua vida, é necessário ganhar sua vida, é necessário se ocupar dos filhos ». 

É a verdade, é necessário bem responder às leis, para viver em sociedade.  Mas agora vocês todos 

constatam, eu o espero, que é profundamente diferente. Não creiam manter vossos hábitos de 

conforto, eu digo, vossos hábitos que vocês têm talvez desde muito tempo, nos tempos que vêm.  

A Luz encontrará sempre o meio de fazer vocês quebrarem isso. Que isso seja pelo corpo ou de 

maneira mais radical, no nível de vossa vida. Vocês vivem realmente e concretamente os últimos 

instantes, se posso dizer, desta 3ª dimensão confinada, dissociada. 

 

Vocês sabem, há pessoas, por exemplo, que quando ficam sabendo que vão morrer, elas vão 

querer colocar ordem em suas vidas, e outras que vão estar em negação. Estão prestes a morrer e 

vos dizem que querem continuar a viver normalmente, continuam a fazer projetos, a viver como 

se não estivessem prestes a morrer. Eh bem alguns de vocês hoje fazem exatamente a mesma 

coisa, e é isso que é necessário ver. Vocês realmente são a Luz, vocês estão realmente e 

concretamente na ação de Graça e no estado de Graça ?  Toda a diferença vem daí. Ou vocês 

estão aí e estão em paz, ou vocês não estão em paz e em felicidade, quaisquer que sejam as 

vibrações que vocês tenham vivido e que vocês talvez ainda vivam. 

 

Onde está vosso contentamento, onde está vossa segurança ? No efêmero ou no Eterno ? 

Coloquem-se a questão e vejam como vocês se conduzem a cada dia. Vocês estão a caminho de 

querer se alimentar de Luz, de reconhecimento, de conforto, de certeza material ou vocês estão 

livres para a Luz ? Isso pode ir muito longe, mas  para cada um é diferente.  Há aqueles a quem a 

injunção da Luz vai obrigatoriamente fazê-los quebrar tudo o que existe em sua vida normal, 

profissional, familiar, social, e outros que vão continuar porque eles estão em paz apesar do 

efêmero. E para outros irmãos e irmãs, isso vai ser uma intolerância, há pouco eu falei de alergia, 

uma intolerância total entre os dois. 
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O que é que vocês fazem nesse caso ? Vocês tentam compor entre os dois ou vocês aceitam o que 

vocês são ? Cabe a vocês ver, ninguém pode vos ditar vossa conduta, são vocês que soltam ou que 

não soltam.  Mas não esperem estar na Alegria permanente enquanto vocês ainda se seguram ao 

que quer que seja e qualquer que seja a potência das experiências.  Bem ao contrário, eu diria que 

quanto mais vocês vivenciam experiências fortes, com os povos da natureza, com as vibrações, 

com as Teofanias, mais vocês vão estar, como se diz, incomodados por frustrações, porque vocês 

vão tomar consciência que agora é ou um ou o outro, e não mais a sobreposição dos dois. É a 

ascensão da Terra que se vive. 

 

Então não vão colocar o pretexto de que não houve o Apelo de Maria ou de que não houve a 

visibilidade de Nibiru ainda por todo o mundo, para esperar, porque a Luz, ela não espera, de 

agora em diante.  Vocês não podem se arranjarem com a Luz enquanto pessoas, vocês são a Luz 

ou vocês não são a Luz. Se vocês são a Luz, não há nenhum elemento de vossa pessoa que possa 

freiar ou desacelerar o que quer que seja.  Se vocês não são a Luz e vocês se alimentam da Luz, 

vocês não são autônomos, vocês não são livres, vocês foram alimentados para permitir verem um 

pouco mais claro, mas o último sacrifício, como nós sempre vos dissemos, há apenas vocês, em 

vossa alma e consciência, se posso dizer, quem pode fazê-lo. 

 

Nenhum conselho, nem da Confederação Intergaláctica, nem de Maria, nem do Cristo, nem de um 

vizinho, nem de um amigo, nem de um médium, pode vos ser de alguma utilidade, porque a 

decisão, qualquer que ela seja, deve brotar de vocês, em vossa alma e consciência, porque depois, 

é muito fácil dizer « ah sim, mas isso vem da Luz » ou « isso vem daquele que me aconselhou » ou 

dizer « eu me enganei ».  Não, tudo isso acabou, o tempo chegou de decidir.  Além disso Miguel 

veio para isso, hein, ele vos falou de arar as terras, semeadura das águas, perfuração anterior ou 

posterior, atrás Metatron, Ki-Ris-Ti, ou Miguel, que perfuram o Coração do Coração. 

 

Há realmente e concretamente duas posturas que são totalmente separadas e que tudo separam 

de agora em diante.  A persistência no efêmero, em vossas crenças, na impressão de que vocês 

vão melhorar, vão pacificar, que vocês vão evoluir – tudo isso é o ego, é a alma -, ou vocês são o 

Espírito.  E cada vez mais, a espécie de fratura entre os dois vai vos aparecer em vossa vivência. É 

através disso que vocês mostram e se mostram se vocês são livres ou não. Quer dizer que agora, já 

desde muitos dias, e sobretudo nesse dia preciso de 1º de julho de 2017, que vocês vão 

conscientizar tudo isso e vocês vão vivê-lo, de todas as maneiras possíveis. Significa que é no 

concreto da ilusão deste mundo e deste confinamento que vocês vão poder verificar, além dos 

processos vibratórios e além da finalidade, se no instante vocês são livres ou não, de se 

reajustarem ou não nessa Liberdade. 

 

É nesse sentido que eu disse a quase um mês, e que isso também foi dito por outros 

intervenientes, que ninguém podia ignorar. É isso, não são os acontecimentos da terra, eles estão 

sob vossos olhos, eles se desenrolam a cada dia em todas as partes do mundo, seja na sociedade, 

nos barulhos que faz a terra, nas fissuras da terra, nos vulcões, nas nuvens que vocês veem, no 

granizo, nos fogos, nos Elementos, os quatro Cavaleiros, eles também estão em vocês hoje, para 
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realizar a última alquimia : eu sou Luz ou eu sou outra coisa. E ainda uma vez, isso toma uma 

acuidade e isso vai tomar a cada dia uma acuidade mais forte. 

 

 

Questão : o fato de repetir quase em permanência « Eu sou Luz », reforça o fato se sê-lo ? 

 

Certamente não.  Quando você é Luz, não tem a necessidade de repeti-lo, você o sabe, mas 

quando você diz « Eu sou Luz », e a maneira como você apresenta a questão prova que você não é 

Luz.  Quando você é Luz, não tem a necessidade de afirmar que você é Luz, é como se você 

passasse o dia inteiro a se repetir seu nome para ser persuadido de que você é esse nome.  Os 

mantras não vos são de nenhuma utilidade. É como para os exercícios, em um dado momento é 

necessário parar para viver a espontaneidade, há um momento em que é necessário lançar, essas 

muletas, sem isso como vocês mostram vossa autonomia e vossa liberdade, que vocês são ? 

 

E lembrem-se que isso vai ser cada vez mais visível. Ou o efêmero, ou o Eterno. Seja o Eterno, a 

Eternidade, vosso corpo de Existência está no bom lugar e portanto vocês assumem o que há a 

viver como responsabilidades, ou vocês não podem mais vivê-lo.  E aí, em vossa alma e 

consciência, há somente vocês diante de vocês mesmos que podem tomar a decisão que há para 

tomar, mas jamais, do exterior, nós vos dissemos. E sobretudo não sigam nenhum conselho, 

mesmo de um médium, nem de um canal, nem de vosso marido, nem de vossa mulher, nem de 

um amigo. É sozinhos que vocês devem realizar isso.  E lembrem-se de que no final vocês são 

liberados, portanto vocês não podem manter a vossa vida e manter a Eternidade que vocês são, 

não é possível. Isso não é mais possível e vocês vão vê-lo, vocês vão constatá-lo. Alguns de vocês 

aqui mesmo já o vivem. 

 

É por isso que nós vos dissemos já há muitos anos que nenhuma história permaneceria após a 

ascensão da Terra e a liberação coletiva.  O que é que se passa hoje desde as Teofanias, desde o 7 

de junho ? Eu não falo dos acontecimentos humanos, eles vão em seu ritmo e eles obedecem, eles 

seguem as linhas temporais das profecias agora, de maneira formal.  Não há mais atraso, não há 

mais desvio possível, mas é em vocês que é necessário observar isso, sem ter em conta nenhum 

aviso exterior, nem mesmo de vossas cogitações. Olhem a tela de vossa vida, vejam onde é 

simples e vejam ali onde tornou-se complicado. 

 

Para a Luz tudo sempre será simples, portanto se vocês são Luz, vocês são simples. Se vocês não 

são simples, isso quer dizer que vocês não são Luz, vocês estão em um sucedâneo da Luz, vocês 

ainda estão em uma luz que foi alterada. É o caso, eu vos disse, principalmente hoje, para o que é 

chamado a energia. Então é claro nós insistimos sobre a energia, sobre a vibração, sobre os 

chakras, sobre os novos corpos, sobre as Portas, sobre as Estrelas, sobre os yogas, porque era uma 

construção que se fazia. Assim nós colocamos os andaimes que permitiram essa construção, mas 

vocês não vão permanecer com o andaime, não é ? Não é apenas uma imagem, é a estrita 

verdade, hein. 

 

Vamos, outra questão. 
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Questão : quando de um cuidado que recebi, sem objetivo particular, senti uma grande energia 

nas mãos e tendo dado cuidados durante 25 anos, senti que era novamente chamada para isso. 

Acho que isso não tem sentido... 

 

Oh, eu paro você agora, isso tem um enorme sentido. É bem necessário que durante os 132 dias, 

há os terapeutas que se ocupam dos miseráveis que terão sido queimados. E aí, o sentido se 

esclarece. 

 

 

Questão : então isso não é uma projeção mas uma realidade ? 

 

Há fortes chances. 

 

 

Questão : para o que serviu, para a Luz, nossa passagem nesta 3ª dimensão confinada ? 

 

Mas para nada absolutamente, a estritamente nada.  O Arcanjo Lúcifer, no início da anomalia 

primária da Fonte, como ela se chama, com os Arcontes, bem anterior ao confinamento deste 

mundo, imaginaram, em sua estupidez, que fazer sofrer, privar da Luz que vocês são, ia vos tornar 

maiores.  Mas é estúpido, se vocês são Luz vocês não têm necessidade sobretudo de serem 

maiores, é totalmente inútil. Isso, ainda é uma visão luciferiana e new age que vos faz crer que é 

necessário melhorar, pagar um karma, encontrar a verdade, é sem fim. Não pode haver fim nesse 

procedimento.  O único fim, é a Verdade : você é Luz, você não tem necessidade de nenhuma 

forma e de nenhuma história. 

 

Portanto eu repito que nenhuma dimensão é necessária para a Fonte, nenhuma, e mesmo que 

nenhum mundo é necessário para o que você é, mas enquanto você não o vivenciou, é chinês 

porque você permanece submisso às crenças diversas e variadas que você vivenciou durante sua 

vida.  A Liberdade não tem o que fazer, a Liberdade é perfeição, a Luz é perfeição. Você mesmo já 

se coloca em distância assim que você acredita que há uma história, assim que você acredita que 

há algo a evoluir, a melhorar. É a pessoa quem evolui e quem melhora, não o que você é, a menos 

que você esteja identificado à sua pessoa. Então aí eu te digo coragem, hein, para a sequência. 

 

Todos vocês vivenciaram, e vocês são muitos a ter vivenciado, mesmo sem o saber, porque nós 

vos dissemos, dos encontros com os seres de Luz, com os Vegalianos, com os povos da natureza.  

Vocês vivenciaram experiências vibratórias, a Onda da Vida, da Liberação, alguns estão 

estabelecidos na Liberação, e no entanto a atração da matéria, ela, não é elevada porque há o 

hábito do confinamento. Mas enquanto você está confinado, tudo o que você pode conceber no 

nível espiritual é falso, mesmo se isso te permitiu evoluir em meio a este mundo. Mas você não é 

nada do que você viveu neste mundo, o que você é jamais foi confinado, o que você é sempre foi 

livre. 
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A crença no confinamento que reforçou o confinamento, através do que eu chamei na época o 

sistema de controle do mental humano, muito simplesmente.  Porque vocês funcionam e todos 

nós funcionamos, na terra, em ressonância com as egrégoras, com as linhas de predação como 

falei na época, enquanto você está submisso a isso, você não pode ver a Verdade nem ser a 

Verdade, você pode apenas ter a ilusão de progredir, de se elevar, de compreender.  Mas isso, é 

típico das ditas forças luciferianas, que não têm mais nada a ver com Lúcifer, mas são as forças do 

confinamento que estão em operação, mesmo na espiritualidade. Não há nenhuma saída nisso, a 

única porta de saída, é o coração – não é o conhecimento, não é a pessoa, não é o karma. Ora para 

viver o coração, é necessário ser muito simples, é necessário estar despojado de toda essa 

confusão espiritual, apresentar-se nu para ser Luz. 

 

Quando você parte para o outro lado, você não pode levar nada, nem a menor peça, nem a menor 

roupa, e quando você recupera o que você é, nenhuma história lhe é útil, sobretudo não aquelas 

vividas no confinamento, que são apenas os engramas de sofrimento. Cabe a você saber se você 

quer ser livre ou se você quer, ou prefere, acreditar correr atrás da Liberdade. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : como um Arcanjo pode ser estúpido ? 

 

Estúpido para fazer o quê ? 

 

 

Questão : você disse que o Arcanjo Lúcifer foi estúpido ? 

 

Sim, é estúpido.  A ideia é estúpida, não o Arcanjo. É de uma estupidez sem nome. É como se você 

dissesse que um Arconte é estúpido. Mas eu vos lembro que há o mesmo coração em Yaldebaoth 

que em vosso coração, que em meu coração. São as camadas da ignorância que foram 

acrescentadas, esses pseudo-conhecimentos espirituais que são uma cegueira, a necessidade de 

compreender, a necessidade de explicar, a necessidade de encontrar os sistemas de coerência. Na 

ilusão, não há nenhuma. É por isso que a liberação não pode se fazer em não importa qual 

momento, no nível coletivo. É obrigatório atender a circunstâncias particulares que começaram 

em 1984, isso agora faz trinta e três anos. 

 

E vocês têm os irmãos e as irmãs que têm bom coração, mas que ainda estão, por hábito, e são 

sobretudo aqueles que terão necessidade de uma aclimatação à Luz, porque eles sempre 

imaginaram a Luz como exterior a eles. É o princípio do confinamento arcôntico ou luciferiano. 

Vocês são tributários de vossas projeções, tributários de vossos pensamentos, de vossas crenças.  

O que são as religiões senão um sistema de escravidão ?  O que são os laços de sangue senão um 

sistema de escravidão ?  É um pouco o lado, eu diria, irônico dos Arcontes, de terem criado essa 

noção de ação-reação, de karma, porque é sem fim e se não houvesse o processo clínico que foi 
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chamado destruição total da vida e reconfinamento, o que é que se passaria ? Vocês girariam 

indefinidamente, em círculo. 

 

Eu os lembro que este sistema solar está confinado há seis ciclos, porque não se pôde, a Luz não 

pôde ir ao encontro de vossa liberdade, e ainda menos ao encontro dessa lei criada pelos Arcontes 

da qual alguns de vocês se deleitam, que se chama o livre-arbítrio. Vocês veem onde conduz o 

livre-arbítrio ? Na parede, e é assim todos os 50.000 anos. 

 

 

É hora da pausa. 

 

Então eu vos deixo ir fazer o que vocês têm a fazer e eu vos digo até daqui a alguns instantes. Até 

breve, 

 

 

*** 
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OMA - Parte 2 - Q/R - Julho 2017 

 

Ora bem, queridos amigos, vamos poder continuar a responder às vossas perguntas e a introduzir, 

aqui e ali, os elementos que tinha para vos dar. Bom, fico outra vez à escuta.  

 

 

Pergunta : se acordo durante a noite, ou de manhã, vejo-me muitas vezes com os braços escuros. 

Por vezes a desaparecerem em parte, no escuro. Que sentido tem isto ? 

Isso corresponde muito simplesmente ao desaparecimento do efémero. Vês os braços escuros, 

trata-se de Luz escura ou duma sombra escura ? Tal como o descreves, as palavras que empregas 

levam-me a pensar que vês o teu corpo desaparecer. Não vês o corpo de eternidade, vês 

directamente o teu corpo físico que desapareceu, pelo menos no que diz respeito a essas partes. 

Isso também pode estar ligado... e tal depende, claro, de teres mecanismos de dor, por exemplo 

ao nível dos ombros ou nos chakras que são chakras menores, situados nas cavidades axilares. Se 

houver um bloqueio de energia, é bem evidente que, como existe uma percepção cada vez mais 

frequente, como eu disse, do que é subtil e que era invisível até ao presente... isso faz parte das 

coisas que com toda a possibilidade se podem ver. 

Mas se houver um bloqueio na circulação da energia vital, vês o teu etérico porque há duas visões 

possíveis : ou a visão do etérico, com ausência de luz e aspecto escuro ou  o desaparecimento do 

corpo físico. Ora, aqui, não posso escolher entre os dois, isso depende realmente do teu estado, 

depende daquilo que sentes. Mas acontece que na maior parte das vezes, aquilo que vêem é o 

vosso corpo de eternidade que se apresenta sobreposto ao vosso, em certas partes. Até podem 

sentir, e acho que  já disse isso no mês passado, podem muito bem sentir que estão a mexer o 

braço do Corpo de Existência e não o braço físico. Podem sentir ondas, vibrações que já não estão 

ligadas à vibração do vosso corpo físico ou dos corpos subtis mas à vibração do vosso Corpo de 

Existência. A diferença está muitas vezes na noção de qualquer coisa que pica um pouco, digamos. 

Isso é o corpo de Existência, que é constituído, volto a dizer, por Luz adamantina. 

A Luz adamantina, quando suficientemente importante em número de partículas, vai dar-vos 

sensações, não necessariamente de inflamação mas, no mínimo, sensações de formigueiro. Não se 

trata de energia a circular, não é verdadeiramente uma vibração mas é antes a sobreposição, 

daquilo que são as vossas estruturas efémeras e esse corpo de eternidade, que engendra essas 

sensações. Mas na maior parte das vezes, vêem ou sentem que alguma coisa se desloca, por 

exemplo sentem que a perna se vai deslocar na cama, quando afinal está imóvel, porque, como 

disse, a vossa consciência passa momentos cada vez mais evidentes no corpo de Existência, 

desdobrado, se assim posso dizer, do corpo físico. É uma forma de aprendizado muito modesta, 

claro, do vosso corpo de Existência. 

Lembro-vos que o aprendizado, se assim posso dizer, do comportamento desse corpo de 

Existência corresponde aos ensinamentos metatrónicos que serão recebidos no período final da 

Terra, no período final da ascensão da Terra e, portanto, da vossa libertação. 

Outra pergunta.                                                                                                                                          
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Pergunta : de há umas semanas para cá, tenho dores regulares no ouvido esquerdo que me 

fazem acordar durante a noite. Senti-as durante a sua intervenção anterior. O que é que pode 

dizer a esse respeito e porquê no ouvido esquerdo ? 

Bom, para já, e muito evidentemente, isso poderia ter sido um problema de saúde, mas pelo facto 

de descreveres o mesmo processo durante o sono e ao ouvir a minha voz tão agradável, tal 

significa que estás em contacto com o corpo de eternidade mas que existe,   nas tuas estruturas 

efémeras, um processo de recusa em ouvir qualquer coisa. Ora, o que é que se passa ao nível do 

teu ouvido esquerdo? Não estou a falar de ouvir vozes humanas, ruídos deste mundo, mas existe 

o que foi classificado e chamado de canto da alma, os Sidhis, se preferirem, e também o 

Antakarana, rebaptizado como Canal Mariano após a presença da Luz Vibral. Tudo isso é do vosso 

conhecimento. 

E, claro, nesta fase particular de libertação que vivem, há mecanismos de resistência, como já foi 

dito, ligados aos vossos hábitos, ligados a este mundo, à experiência deste mundo que podem 

manifestar-se por diversas sensações. Os processos inflamatórios ou de dores que se situam na 

parte mais alta do corpo, quer dizer, pescoço e cabeça, estão ligados a mecanismos de resistência, 

muitas vezes inconscientes, ligados a hábitos, às origens estelares e às linhagens onde se tinham 

infiltrado, no historial, se assim posso dizer, dos mundos, elementos ligados ao que se chama 

predação, ou seja, a ausência de liberdade do outro. 

Portanto, viver processos ao nível dos órgãos dos sentidos, seja o ouvido esquerdo, o ouvido 

direito, as narinas, os olhos, os orifícios do rosto, como se diz, significa, neste período, com 

excepção, naturalmente, de tudo o que é problema médico literalmente falando, processos de 

alquimia que se confrontam, de momento, na zona em questão, com as resistências dos hábitos 

do corpo efémero. No caso do ouvido esquerdo, naturalmente, não se trata apenas de audição, de 

escutar, de ouvir, trata-se  também de ouvir a Eternidade, e é óbvio que isso traduz, algures, 

sobretudo do lado esquerdo, uma forma de resistência ou uma forma de dificuldade em dar livre 

curso à Eternidade. Isto é o que eu posso dizer sobre o assunto, se, mais uma vez, e naturalmente, 

não houver um  problema de saúde. 

Mas a interacção da Luz em certas zonas do vosso corpo efémero pode efectivamente, daqui em 

diante, gerar processos, como disse, alérgicos, inflamatórios ou de resistência - é a mesma coisa - 

ao nível dessas zonas, que vos remetem, não para qualquer coisa que tenham de compreender ou 

explicar mas para uma coisa que tenham de atravessar com toda a humildade, de modo a que isso 

não se instale de forma duradoura. 

Entretanto, parece-me que falaste de várias semanas – parece-me - na tua pergunta, não ? 

Pergunta : de há umas semanas para cá. 

Algumas semanas. Os processos que surgem hoje na vossa consciência normal, neste corpo físico, 

têm, em geral, as seguintes características : aparecem brutalmente e desaparecem, na maior parte 

das vezes, tão brutalmente como surgiram, quando não há desgastes orgânicos demasiado 

importantes, mas se isso se mantém, quer dizer que o trabalho da Luz, e não o teu trabalho, não 

está ainda terminado nessa zona. 

Como vos disse, a Luz adamantina já não penetra apenas pelos chakras, já não penetra apenas 

pela Onda de Vida ou pelo Canal Mariano ou pelas Portas das Estrelas mas penetra agora em 

zonas onde nada mais há do que funções fisiológicas que vos remetem também, diria eu, para um 

arquétipo espiritual. Os ouvidos são a escuta e o entendimento, o que quer dizer que há alguma 
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coisa que não queres entender. Mas isso no teu interior, não é ouvir no exterior, alguém que te 

dissesse qualquer coisa, ou que a vida te mostrasse qualquer coisa ; não, trata-se de ti em relação 

a ti mesma, numa confrontação que é tua, um face-a-face, dizemos nós, entre o teu efémero e o 

teu eterno ou, se preferires, entre o medo do efémero e o Amor da Eternidade. O medo cristaliza 

e petrifica, não apenas a consciência mas também o corpo. O Amor, a humildade,  a simplicidade, 

a transparência, a Via da Infância criam a transparência propícia à instalação total da Luz e da 

Verdade que vocês são, aqui mesmo nesta terra. 

Se o Apelo de Maria tivesse ocorrido antes das Teofanias, todos os processos agora vividos se 

desenrolariam de maneira muito mais invasiva, deixem-me dizer, durante os três dias. Assim, é 

neste sentido que os dias que passam, as semanas que se sucedem são uma graça providencial 

para viver o que há a viver, aquilo que vos falta de alguma forma finalizar, descobrir de vós 

próprios, ou seja, que são a Luz. 

Por isso, não se fiquem por essa noção de resistência mesmo que tal seja doloroso e mesmo que 

seja inflamatório, ocupem-se disso de maneira orgânica, física, energética, psicológica, mas sem 

fazer ligação  ao que quer que seja que venha dum qualquer passado. É o estado actual, o estado 

actual é necessariamente a resultante do passado no seio dum mundo fechado, mas encontrar o 

presente não deve ser feito solucionando de aqui em diante qualquer elemento do passado, seja 

ele qual for. A solução, essa está também no instante presente, na plenitude, na bem-aventurança 

e na paz da Luz reencontrada. 

Hão-de constatar, aliás, que agir a nível material, corporal é certamente exequível, mas agir pelo 

Espírito, pela consciência, se preferirem, através dos mecanismos da compreensão, da explicação 

e resolução mais não fará do que remeter-vos para outros problemas mais graves. É exactamente 

o que se passa com alguns daqueles dentre  vós que começaram por ter problemas, por exemplo, 

nos pés, e particularmente no pé direito, no tornozelo direito, depois foi subindo ao longo da 

perna, isso pode ter dado dores nas costas, na garganta e, agora, situa-se ao nível dos órgãos dos 

sentidos. Como vêem, há uma progressão, tanto da Luz como do desvelamento das resistências 

que estão inscritas na vossa estrutura efémera. 

Quanto a essas resistências, volto a precisar, a partir de agora não podem agir por  vós mesmos, 

pelo Espírito ou pela consciência ; serão obrigados a procurar terapias convencionais, seja 

medicamentos – químicos ou outros – seja magnetismo, cristais ou outra coisa mas não através de 

vós mesmos, da vossa consciência. Porque a própria dor, que chega brutalmente e desaparece 

brutalmente, as inflamações que aparecem tão subitamente como desaparecem, durando, por 

vezes, efectivamente, algumas semanas - mas é raro - apenas vêm para vos obrigar a largar  aquilo  

a que se agarram, ou seja, a vossa identidade, a vossa pessoa e o vosso medo camuflado, se assim 

posso dizer, do vosso próprio desaparecimento, mesmo que desapareçam com facilidade nos 

vossos alinhamentos ou no sono. Mas é preciso ainda que, na actividade da pessoa, mesmo na 

mais comum, a pessoa desapareça também. 

É totalmente diferente, como eu disse numa resposta anterior, cozinhar pensando noutra coisa ou 

cozinhar em consciência. Os resultados não são iguais, e o mesmo se passa com qualquer outra 

coisa. Quer isto dizer que a consciência deve estar presente mesmo nos automatismos que se 

tornaram inconscientes, porque é assim que magnificam a vossa eternidade e que a deixam 

aparecer na sua totalidade no verdadeiro íntimo do vosso efémero, para que ele ocupe o seu 

lugar. 
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Ora tudo isto é muito coerente, se assim o entenderem, e tudo isso é perfeitamente explicável 

através duma única coisa que não depende da vossa história, mas como eu disse durante anos: o 

medo ou o Amor e, muitas vezes, trata-se de medos inconfessados, camuflados por estratégias de 

defesa, de recusa ou de adaptação a certas situações ; deixaram de ser livres uma vez que estão 

condicionados por estratégias e não deixam liberdade nenhuma ao instante presente porque já 

estão, ou no futuro ou a reflectir com referência ao passado em tudo o que acontece na vossa 

vida, tanto de agradável como de desagradável. 

Logo, todas as circunstâncias das vossas vidas, actualmente, sem qualquer excepção, apenas 

existem para vos fazer descobrir quem vocês são, caso isso ainda não esteja feito, e com uma 

intensidade que vem por vezes perturbar, efectivamente, tanto a Eternidade como a consciência 

efémera, mas isso é pretendido pela Luz e resulta directamente desta interacção no mais 

profundo do efémero e do Eterno, ou do Amor e do medo, o que vem a dar no mesmo.                                        

Outra pergunta. 

Pergunta : tive um sonho em semi-consciência. Eu avançava em posição sentada num veículo, 

atravessando um espaço escuro como breu. Isso durou um bom tempo, não havia nenhuma 

resistência. Desemboquei numa superfície de água que devia ser um mar, avançando com toda a 

fluidez. Uma vez chegada a um estuário, subi um grande rio e ouvi-me dizer : « Já está, voltei a 

casa ». Aquilo acabou, eu fiquei totalmente acordada e numa paz indescritível. 

Agradeço-te por este testemunho, mas devo dizer que são cada vez mais numerosos, embora com 

palavras diferentes, os que vivem este processo. Isto está ligado directamente, como já disse, às 

Teofanias que se generalizam na terra, diria que mesmo independentemente de qualquer vontade 

de realizar uma Teofania. É o que Maria chamou a Teofania espontânea e perpétua ou 

permanente – é a mesma coisa – e é através da instalação dessa Teofania permanente que 

descobrem, através de dores, de tomadas de consciência, que não podem funcionar como antes, 

sejam quais forem os vossos antecedentes. 

 

Têm obrigação, algures, de se adaptarem totalmente ao instante presente e de serem livres no 

instante presente, o que não pode ser o caso se o vosso instante presente estiver condicionado 

por uma projecção no futuro ou por uma reminiscência dum qualquer passado. É aqui que reside a 

exacta e única verdade do que ocorre agora, de forma colectiva, uma vez mais, quer disso tenham 

consciência ou não. Tudo aparece iluminado, nada do que estava escondido, em vós e não apenas 

à superfície deste mundo, na sociedade, poderá ficar escondido. É esta clarificação que é preciso 

aceitar e não tanto o facto de tudo querer compreender ou fazer desaparecer ou elucidar. É 

completamente novo para muitos de entre vós, digo eu, em comparação com o modo habitual de 

funcionamento da consciência efémera, mesmo quando já se tornaram vibrantes ou libertos em 

vida. 

Obrigado por este testemunho; ele deu-me oportunidade de fornecer alguns elementos e vamos 

continuar. 

Não há mais perguntas escritas. 

Então passemos à oral, se houver alguns que ainda estejam acordados. 

Pergunta: moro em Paris e posso evadir-me para o campo e banhar-me na natureza. Regresso 

sempre muito contente por voltar a Paris mesmo se a vida se está a tornar cada vez mais difícil. 
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Eu até podia ficar no campo e não sei o que me leva a voltar, é como se tivesse o dever de ficar 

em Paris. 

Preciso de repetir? 

Eu entendi, mas podes repetir para que fique mais claro, brevemente, para ficar gravado. 

Pergunta : moro em Paris, mas tenho a possibilidade de ir para o campo... 

Ela disse « evadir-se para o campo ». Evadir-se não é partir para o campo, logo,  sente-se numa 

prisão em Paris. Quando alguém emprega estas palavras, mesmo que tenha o sentimento, como 

ela disse, de dever ficar em Paris, sabe que está presa em Paris, estão a ver ? 

Pergunta : eu tenho possibilidade de viver no campo mas sinto-me sempre levada a voltar a 

Paris.  

 

O que é que te leva a voltar a Paris ? É a criança interior, a intuição, ou é antes, diria eu, certas 

ligações e uma certa proximidade com elementos familiares ? Tu é que vais responder. 

Pergunta : não, estou sozinha agora em Paris, já não tenho família e eu... 

E não tens antecedentes masoquistas, duma forma ou doutra? 

Pergunta: não, mas um dia qualquer coisa me fez sentir como um pilar de qualquer coisa e, no 

momento das radiâncias arcangélicas, senti três golpes violentos ao nível do sacro. 

E estavas em Paris, nesse momento? 

Pergunta: estava,  no momento das radiâncias arcangélicas, e perguntei a mim própria se eu 

tinha de ser um pilar. Conheço muita gente, sinto-me bem em Paris e tenho a sorte de morar 

perto dum parque. Não me sinto obrigada, é qualquer coisa que vem profundamente do interior. 

Então, chamo a tua atenção para a noção de parque, porque se pode pensar que quando se fala 

dum parque, dum jardim, é como a natureza. Ora bem, não é como a natureza, porque parque 

significa aparcar, significa fechar, delimitar, enclausurar, bom, mesmo que seja  melhor do que 

nada, não é a verdadeira natureza. Em pleno centro duma cidade, mesmo  que seja agradável à 

vista, deves supor que não existem as mesmas qualidades de ar e de luz em Paris como há no 

campo. Isso é mais do que evidente para todos os que têm a possibilidade de estar  nas cidades e, 

ao mesmo tempo, de se poderem escapar, evadir-se, como dizias, no fim-de-semana. 

Agora, e mais uma vez, o que sentes é talvez bem verídico mas também pode ser igualmente falso. 

Isso coincide precisamente com o que eu estava a tentar dizer-te. Se não existem laços afectivos, 

uma vez que estás sozinha em Paris, talvez haja, simplesmente, hábitos de convívio com o meio 

habitual de vida, já que tu própria dizes que é muito difícil, mas que ao mesmo tempo te sentes aí 

bem.  

 

 

Pergunta: sim, sinto-me bem em minha casa.  

 

Então, é capaz de ser uma noção de casulo, de ninho de família onde viveste antes com pessoas, 

não ?  

 

 

Pergunta: não, sinto-me livre em relação ao meu marido, que faleceu, em relação à minha 

família. Estou sozinha, vivo em tranquilidade, em solidão. 
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O importante é saber como te sentes no interior. O que me perturbou foi a palavra « evado-me », 

estás a ver. Volto a isso outra vez porque não é anódino dizer isso, hem? Claro que, quando 

vivemos na cidade, nos evadimos no fim-de-semana, é normal e é uma coisa muito frequente. 

Mas aqui, em relação à tua pergunta, não tenho elementos de resposta. Se não há a noção de 

família, se estás numa solidão que é assumida, permanecem, contudo, hábitos do teu corpo 

relacionados com o lugar, com a cidade. Alguém que sempre viveu numa grande cidade, se se 

encontrar numa outra grande cidade que não tem de modo nenhum o mesmo modo de 

funcionamento, por exemplo uma grande cidade dum determinado país ou no mesmo país, mas 

numa outra cidade onde não se vive da mesma maneira, pode sentir-se muito desestabilizado, 

porque esses hábitos não são apenas comportamentais, são também hábitos que eu classificaria 

de energéticos. Quando estamos em nossa casa há muito tempo, em geral sentimo-nos bem em 

casa, mesmo que haja um ambiente menos agradável, não é ? Mas tu disseste que estavas em 

circunstâncias  mais para o agradável, certo ? 

Assim, é a ti que cabe continuar com a maior clareza e transparência, como fazes actualmente, 

mas quando dizes que te evades e voltas, em geral, e que isso dura um fim-de-semana ou uns dias, 

como tu própria disseste, talvez o tempo não seja suficientemente longo para cortar, vamos dizer, 

com hábitos que poderiam ser nefastos. Eu não disse que era nefasto  ficar em Paris, tanto mais 

que é talvez a tua vozinha interior que te obriga, algures, a permanecer em Paris. Assim, não posso 

responder de maneira formal, és tu que tens de te interrogar e observar, digamos, o teu estado 

interior, a tua leveza, o humor, independentemente   do facto de estar em casa, de te fixares 

claramente no campo, de te fixares claramente em Paris, e ver o que isso vai desencadear em ti. 

Mas no agora, não no hábito ; a resposta, essa é instantânea. Não é mais a resposta do coração, já 

disse, é a resposta da consciência, directamente. 

Assim, não faças apelo ao que sentes enquanto pessoa, mesmo que isso seja válido, não faças 

apelo às noções de hábito, instala-te claramente nos dois lugares, nem que seja por uma hora, e 

observa o que se passa contigo. Em relação ao que te é dado ver, à noção de lar, à noção do 

agradável  - natureza ou cidade -, mas o que diz o teu corpo ?  . Como é que ele reage nesse 

mesmo instante, conforme estejas, por exemplo, alinhada, instalada em Paris ou alinhada, 

instalada no campo ? Há necessariamente diferenças, mas, uma vez mais, só posso reencaminhar-

te para ti mesma quanto a eventuais decisões. 

Mas não te esqueças de que, neste período, a Luz, quando decide qualquer coisa, ou seja, quando 

a tua eternidade se sobrepõe ao efémero, é imparável, quer dizer, é uma injunção. Se isso se 

traduz ao nível do corpo, o mesmo se passa a nível psicológico ou mental, és tu que deves ver se 

existe uma diferença, não apenas no alinhamento mas também no teu corpo, segundo o lugar em 

que estás. E isso, isso não depende do lado prático da natureza ou da densidade no exterior do 

apartamento, isto depende unicamente do que te diz a  consciência conforme o lugar em que 

estás. 

Todos vocês sabem muito bem, e falo para os nossos amigos que aqui vêm muitas vezes e se 

encontram comigo muitas vezes, que, apesar de tudo, há uma diferença entre as vossas casas, os 

locais que frequentam, a montanha, a natureza, o mar e aqui, quando estamos reunidos. Isso 

permite-vos ver, permite-vos experienciar onde está  a Verdade, e, a certo momento, já não se 

poderão opor à Verdade. Não estou a falar da verdade das tuas escolhas mas da verdade da Luz. É 

isso que é preciso observar,  testemunhar. 
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Como se comporta aquilo que sou em eternidade segundo os lugares, as relações, até que vivas e 

compreendas concretamente que, onde quer que estejas, isso deixou de fazer diferença mesmo 

se, efectivamente, e sobretudo hoje, e sobretudo amanhã, é muito mais fácil viver no meio da 

natureza do que numa cidade. Quando digo amanhã, falo de amanhã ou de depois de depois de 

amanhã, não falo do dia de amanhã, hem? Já estou a ver daqui que há uns que começaram a fazer 

planos de datas mas, uma vez mais, a resposta está em ti porque, neste caso, já não se trata duma 

interpretação de sonho,  quanto a este tipo de decisão, não te posso aconselhar nada, aliás, 

conselhos... Aconselhadores não são pagadores, claro. 

Portanto, é preciso ter em conta não apenas as circunstâncias reais, as obrigações reais - aí tu 

dizes que já não tens obrigações -, mas o teu estado interior. Tu disseste muito bem que, apesar 

de tudo, estavas bem em tua casa, isto é, na cidade, mesmo que isso fosse difícil. Virá, talvez, um 

momento em que seja o que for isso de estar bem, ficarás perturbada com as ondas, não do teu 

apartamento mas da egrégora da cidade.  De momento, a cidade é ainda agradável ; mesmo se há 

barulho é prático para comprar o que se quer, para sair, para viver. No campo, há tranquilidade 

mas, por vezes, mais obrigações, mas aquilo que te parece fácil hoje, ainda fácil, hoje, poderá não 

o ser amanhã, logo, é preciso que te adaptes. 

Não há, portanto, hesitação, não sinto em ti, em todo o caso, hesitação, porque, tal como o 

apresentas, estás bem nos dois lados. Então, de momento, é nos dois. Depois, as circunstâncias da 

vida colectiva e as circunstâncias pessoais, assim como a Luz, poderão reorientar a tua decisão. 

Mas, no teu caso, não se diz que seja preciso escolher entre um e outro, também. 

Sabem, hoje há irmãos e irmãs encarnados que estão, que vivem em solidão, enclausurados em 

casa. Não é porque tenham medo, não é porque estejam tão bem consigo próprios e com a sua 

eternidade que não almejem mais nada. Há irmãos e irmãs que se encontram na situação de 

perder um lugar, de perder um marido, de perder uma mulher sem o ter decidido. É a injunção da 

Luz que o faz e, se se opuserem às injunções da Luz, já o disse, hão-de constatar que o vosso corpo 

não está verdadeiramente feliz, diga a vossa consciência habitual o que disser, seja qual for a 

justificação que ela encontre. Mas o corpo, esse, não pode trair-vos a esse nível, logo, estejam 

atentos. É também ser a testemunha e o observador, é romper com os círculos dos hábitos, é 

romper com o círculo das coisas adquiridas e apresentarem-se novos em cada instante para 

escutar   o que diz a Luz, ou a criança interior, se quiseres. 

Então, outra pergunta. 

Pergunta : quando se tem um pensamento persistente, como distinguir a intuição da projecção ? 

Um pensamento persistente nunca será uma intuição. Quando falo de injunção da Luz, trata-se de 

qualquer coisa extremamente fulgurante. O pensamento  não pode em caso algum  vir da Luz, o 

pensamento vem sempre dos teus casulos, quer dizer, de... não és tu que pensas, e isso todos os 

místicos que vivem a libertação do mental, que são libertos em vida, sabem-no perfeitamente. 

Todo o pensamento mais não faz do que nascer segundo a interacção de muitas coisas. Não és tu 

que pensas, penses o que pensares. Logo,os pensamentos são parasitas. Aquele que vive a 

Liberdade serve-se do seu mental para fazer coisas concretas, mas não está submetido a 

pensamentos, está vazio. Está na vacuidade. Pode ter idéias, em geral elas são fulgurantes, trata-

se, pois, da intuição ou da voz da criança interior, mas quanto a um pensamento insistente, a Luz 

não procede desse modo. Hoje ela procede sobretudo por fulgurância e evidência. 
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Isso não quer dizer que esse pensamento não seja justo, quer simplesmente dizer que esse 

pensamento não vem da Eternidade. Um pensamento mais não faz do que passar, mesmo quando 

é persistente. Em contrapartida, há, por vezes, injunções da Luz. Nesse momento, haverá 

manifestações, físicas umas, intuições outras, mas uma intuição não tem necessidade de ser um 

pensamento persistente. É uma fulgurância que se impõe e uma vez imposta desde a  primeira 

fulgurância, em geral não precisa de se repetir. 

O problema da pessoa é que ela está sempre persuadida de que é ela que pensa. Ela tem idéias, 

ela pensa... Mas não, vocês mais não fazem do que interagir no seio do efémero ; dessa interacção 

nascem pensamentos. Vocês já observaram um pensamento no cérebro ? É coisa que não há. Os 

pensamentos agarram-se a vocês ao nível da periferia do corpo mental. Vocês reconhecem-nos 

como vossos, mas eles não vêm de vós. Eles estão ligados à interacção de tudo o que está em 

presença a nível da vossa vida, das energias, das situações, das vossas projecções, da vossa 

história etc. 

Claro que o Liberto em vida pode pensar mas sabe muito bem que os seus pensamentos não vêm 

de si. É essa a diferença também entre o que é cogitado, reflectido e o que é directo e 

espontâneo. A intuição é uma fulgurância, mesmo  sob a forma de flash, ela pode repetir-se várias 

vezes mas não permanece no pensamento. Então, pode ser que também o pensamento tenha 

sido criado e se tenha cristalizado. Mas os que vêem as auras, mesmo casulos efémeros, vêem 

muito bem como se manifesta um pensamento ; ele não vem do interior, nem mesmo da cabeça. 

Trata-se duma coisa que está agarrada ao nível da orla da aura mental ; aliás, quando vocês têm 

pensamentos iterativos, persistentes, isso vê-se na aura mental, sabem, o ovo áurico que está na 

parte superior do corpo, hem?, apenas para a aura mental, onde estão inseridas umas bolas de 

diferentes cores que são os pensamentos persistentes ou iterativos que vieram colar-se porque 

encontraram um terreno propício  para se manifestarem, como uma entidade, é semelhante. E 

conforme a vossa afinidade vibratória, segundo a vossa consciência efémera comum, vocês vão ter 

pensamentos que virão aglutinar-se, colar-se. É, aliás, a nível dessas forças, mesmo a nível 

individual, que se encontra o sistema de controle do mental humano de que falei há pouco e de 

que  falei longamente  durante vários anos. 

A injunção da Luz não pode deixar dúvidas porque é breve, rápida e não está sujeita a qualquer 

interrogação, enquanto que o pensamento persistente te arrasta para argumentações para saber 

se é certo ou não. Sem contar que um pensamento que passa pode tornar-se realmente uma 

intuição e uma intuição a que nos agarramos pode tornar-se um pensamento persistente. Aí, já 

vês : há quatro casos possíveis, mas nota que a intuição não é um pensamento, é uma evidência 

que se impõe, sob a a forma visual, sob a forma de vibração, sob a forma de paz mas que não 

sofre nenhuma contestação. Tudo aquilo que contesta ou se interroga é o mental e a pessoa. A 

inteligência da Luz, a evidência da Graça correspondem ao sacrifício e ao Abandono à Luz. 

Olhem para a vossa vida, quando vão por um caminho, dão-se conta que tudo se faz com 

facilidade, sem esforço, sem gasto de energia, sem apreensão, sem medo – é evidente - , 

enquanto que,  quando é o mental, é sempre choque, é sempre resistência, e, sobretudo, acaba 

por tornar-se cada vez mais inflamatório a nível do corpo físico. Isto é inelutável, pelo menos até 

ao Apelo de Maria.   

Uma vez mais, e como disse ultimamente, espero que isto não vá durar por muito tempo porque 

hão-de constatar que, com a activação do verbo criador, os pensamentos que não são vossos, que 
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apenas passam, se vão tornar eficientes a nível do vosso corpo. Se dizem « tenho medo », há um 

pensamento de medo, o vosso corpo vai traduzi-lo de imediato. Então não é psicossomático, por 

exemplo quando estão sufocados, quando têm um nó na barriga ou na garganta, aqui falo de 

mecanismos concretamente encarnados, ou seja, manifestações não tanto de constrição mas de 

inflamação ou de alergia em certas zonas do corpo. E por isso eu dizia que esperávamos que isso 

não fosse durar muito tempo porque ter um pensamento dito operativo ou criativo que não está 

em conformidade com a Luz se traduziria por problemas corporais.                               

Até ao presente, sabem bem que podiam por exemplo ter uma angústia sem que por isso fizessem 

uma úlcera de estômago no minuto seguinte, é coisa que leva um certo tempo, não é verdade ? 

Hoje, se não estiverem de acordo com a Luz mas se tiverem vivido  a Luz duma maneira ou doutra, 

a mínima experiência, mesmo de Luz  vinda aparentemente do exterior, de vibrações, de Coroa, 

de coração irradiante, de Fogo Ígneo, tudo o que conhecem, talvez, mas isso num dado momento, 

quando o Verbo criador volta a  entrar em acção de maneira total e visível, hão-de ver por vocês 

próprios que certos comportamentos, certos pensamentos e certas palavras não vos fazem bem. E 

isso será de tal forma imediato que compreenderão muito depressa a relação. 

Tudo isso são injunções da Luz para fazer a paz, para estar em paz com a sua eternidade. Logo, em 

paz com todos, em paz com o seu corpo, estar em paz com o fim dos tempos. Eu diria até que, 

hoje, estar em paz é mais importante do que estar de boa saúde, porque, se estiverem real e 

concretamente  na paz do coração da Eternidade, quaisquer que sejam os problemas de saúde, 

sem nenhuma excepção, hão-de constatar mudanças extremamente importantes na vossa 

maneira de ver esses problemas de saúde e até de os viver, desapareçam eles ou não. E isso faz 

uma grande diferença. 

Portanto, no teu caso, se se tratar dum pensamento persistente, seja qual for a sua natureza, já 

que não me falaste dele, e não é importante, esse pensamento persistente, estás tu ou não em 

paz com esse pensamento ? É o que faz toda a diferença entre a intuição e o pensamento. Um 

pensamento pode ter também imagens. 

Então, pergunta seguinte. 

Pergunta : um duche pode afastar pensamentos persistentes ? 

Duches de quê ?  

Pergunta : duches de água. 

Está bem, mas onde, do corpo, queres dizer ? 

Pergunta : sim, do corpo.    

Um duche de Luz, sim, mas um duche de água, tenho grandes dúvidas. Já ouviram dizer que a 

água pode lavar memórias, aliás creio que Um Amigo ou não sei quem, na última vez, vos disse 

que deixassem correr a água pelos braços para drenar precisamente alguns enquistamentos, se 

assim lhes posso chamar, a nível energético. Ou então é capaz de ser  preciso enfiar a cabeça 

numa bacia com gelo, talvez. Pelo menos no teu caso. 

No entanto é diferente no que diz respeito à água do mar, acrescento, porque a água do mar é o 

meio arquetípico e o vosso corpo é, de alguma forma, água do mar mesmo que haja moléculas, 

células no sangue, na linfa. À partida, o soro, o plasma, creio eu, tem a mesma osmolaridade, creio 

que é assim que se diz, da água do mar. É a memória da água, claro, mas nunca se viu um duche 

fazer desaparecer pensamentos, a não ser que ele seja muito frio ou muito quente, aí pensas 

noutra coisa, por exemplo fechar a torneira ou abrir a torneira. Mas lavar a energia é 
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perfeitamente possível com água, mas lavar a cabeça, a mente com água, não vejo que 

importância isso possa ter. 

Em contrapartida, vocês têm técnicas que foram comunicadas há muito tempo. Eu não sei se se 

lembram, julgo que num dado momento alguns de vocês tinham de fazer banhos de óleos 

essenciais, molhar o corpo todo. Aí sim, há uma acção sobre a mente, mas tomar um banho como 

referiste, isso lava o corpo mas não a cabeça, senão isso já seria sabido, parece-me. Pode-se lavar 

a energia com água, sim, mas não se pode lavar os pensamentos ou a mente. Além disso, quando 

se vê a aura mental, vê-se essas famosas bolas que são os pensamentos, que chegam do exterior 

porque assim como o mundo está em vós, a nível da Luz, a nível do « Tudo é Um » assim o mundo 

dos pensamentos nada tem a fazer no coração. O mundo dos pensamentos é a aura mental e é a 

cabeça, e nem toda a cabeça, certas partes da cabeça. 

Mas nenhum pensamento vem de vós. Eu bem sei que muitos seres se babam, no Ocidente, com a 

idéia de serem pensadores, filósofos, de escrever histórias, livros, filosofia, tudo o que podemos 

imaginar que exista na terra, mas nada de inovador daí vem. É diferente no que toca às 

Matemáticas, hem?, é diferente no que toca à Física, mas a nível de pensamento, de escritos, é 

exactamente o contrário. 

Em contrapartida, há técnicas que permitem lavar o casulo mental, claro, já falei disso há muito, 

muito, muito tempo noutros lugares e noutras circunstâncias. Podem utilizar cristais, podem 

utilizar uma onda de forma como por exemplo a concha de S Tiago e aí lavam realmente o mental, 

mas não com água. A mente é muito sensível à imagem e à forma. Aliás, no sistema de controle da 

mente humana tudo passa pela imagem, é uma programação inconsciente. Já várias vezes vos 

disse para relembrarem ou irem reler o que o Irmão K disse sobre a noção de imagem.  

Além do mais, todos sabem que as pessoas são seduzidas pelas imagens, pela publicidade, por 

alguém que é harmonioso, para já não falar de beleza. Vocês são seduzidos por uma obra de arte, 

por um excerto de música. Isso é uma interface, mesmo que sintam a vibração que passa por 

aspectos muito etéreos, ou seja, o corpo astral e o corpo mental, nem mesmo pelo corpo etérico. 

Claro que a música pode induzir modificações instantâneas de energia, mas não duram. É uma 

energia que passa, uma energia electromagnética, o que não é o caso duma onda de forma ou 

duma imagem. Por isso, se quiseres lavar os pensamentos, limpa a aura mental, mas não com 

água, com um cristal, com uma concha de S. Tiago com outros tipos de ondas de forma, estás a 

ver.  

 

 

Pergunta : a água do meu duche passa por um filtro de onze cristais diferentes. 

Pois, vais lavar o etérico mas não vais lavar o mental, sem isso, ora diz lá, o que veria eu de 

limpeza ao nível da tua aura mental. Claro que a água age, ela age sobre o inconsciente. Ela age, 

quando perfumada por óleos essenciais, age sobre coisas muito mais subtis do que propriamente 

a água, age sobre a consciência, mas a água da torneira, mesmo informada pelos cristais, mesmo 

purificada com todas as técnicas que hoje são conhecidas, não vai lavar a tua mente. Tirando isso, 

ao sair do banho vais-te sentir sem pensamentos, ora eu duvido muito que tal aconteça. 

Não é este o caso, naturalmente, se limpares, se lavares a tua aura mental por exemplo com um 

cristal, mas isso pode fazer-se com magnetismo, pode fazer-se, em certa medida com certas 

frequências e certas músicas e também, por exemplo, com uma onda de forma. E tens mais 
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possibilidades, aliás, de limpar a tua aura mental utilizando por exemplo uma imagem. Uma 

imagem real, não falo de imagem imaginada. Pegas por exemplo num arcano de tarot e passa-lo 

pela tua aura mental e então vais ver que isso age realmente sobre o teu mental. Mas já deste 

conta de que tomar um duche te esvaziasse a cabeça ?  

 

 

Pergunta : dá-me bem-estar. 

Estamos perfeitamente de acordo, mas nesse bem-estar constatas que já não há mais mental, 

mais pensamento ?  

 

 

Pergunta : isso volta, depois.              

Depois de quê ?  

 

 

Pergunta : depois do pensamento de que me sinto bem ao sair do banho 

Certo, mas sentir-se bem não quer dizer já não ter mental, não ter pensamentos porque, quando 

não tens pensamentos, estás em Alegria, total, na vibração do coração, não é apenas bem-estar. A 

água limpa o etérico e pode limpar, em certa medida, determinadas emoções que não estão 

fechadas à chave pela mente e pelos pensamentos, porque se fala muitas vezes de complexo 

astral-mental, o corpo astral que é o teu corpo e o corpo mental com a aura que está na parte 

superior do ovo áurico astral. E, em certos casos, há emoções acopladas ao mental, logo, nesse 

caso, efectivamente, a água pode lavar um certo tipo de emoções mas juro-te que isso não fará 

nada a nível da mente. Experimenta com cartas do tarot, com magnetismo, com cristais, aqui 

estou a falar de trabalhar sobre a aura, não falo de trabalho sobre os chakras, hem, porque a 

acção, nesse caso, hás-de vê-la logo. 

Notem, aliás, que nos povos de 3D unificada, o que é utilizado, quer na minha origem estelar pelos 

povos de Vega, quer pelos Arcturianos, para não falar doutros, os Andromedanos, por exemplo, 

todos esses povos, quando se lavam, não utilizam água. Lavam-se com Luz concentrada. Há 

duches de Luz que produzem, além disso, uma regeneração total que abrange tanto o físico como 

os invólucros subtis, porque o mundo dito carbonado, fechado ou livre, tirando o aprisionamento, 

mesmo nos mundos livres,  é um nível de densidade rígida e esta rigidez é que foi procurada pelos 

que quiseram experimentar a 3D unificada. É criar qualquer coisa, uma forma que seja fixa, criar 

uma forma fixa por exemplo com uma escultura, isto é, materializar o Espírito. 

Mas a partir do instante em que foram, ou fomos, aprisionados e que o Espírito foi ocultado no 

Sol, deixou de ter interesse ficar na matéria, porque a matéria carbonada, mesmo livre, tem, 

algures, resistências ligadas a esse nível de densidade, mesmo que não exista aprisionamento. 

Significa que a forma, como sabem, não pode mudar, mesmo que haja imortalidade, mesmo que 

as durações da vida sejam muito longas num corpo de carne, noutros sistemas solares, vamos 

dizer, ou noutros universos ou multiversos; mas, no entanto, é a única dimensão onde a forma é 

fixa. E ela fixa-se como ? Com aquilo a que se chama ondas de forma e com imagens, é toda uma 

programação mental feita inconscientemente na humanidade há 300 000 anos. Foi o que fizeram 
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as religiões, o que fizeram todas as crenças, o que fizeram todos os sistemas societários, tanto do 

Oriente como do Ocidente.  

 

 

Pergunta : como é que se faz para tomar um duche de Luz ? 

Não tens à tua disposição aqui na terra essa tecnologia porque isso engloba conhecimentos 

particulares sobre o que se chama os taquiões, mas é muito complicado para entrar no assunto. 

Acontece, simplesmente, que os povos da 3D unificada têm também tecnologias de longe 

superiores às vossas. Nessas tecnologias, efectivamente, há … como arranjar um exemplo que vos 

seja acessível ?  Hoje vocês têm a possibilidade de limpar objectos com ultra-sons, por exemplo, é 

uma frequência que vai limpar, não com água, não se trata de limpar com um pano, uma esponja, 

o que quer que seja, qualquer outra coisa, é o ultra-som que vai agir. Quando deparam com esses 

povos da 3D unificada que utilizam a tecnologia taquiónica, eles podem estar vestidos ou não, 

põem-se debaixo dum duche real de Luz e vê-se a Luz a trabalhar. É a Luz vibral. 

A melhor maneira que tens de lavar a mente, hoje, é ir para a natureza e colocar a cabeça contra 

uma árvore. Aí, sim. Porque, como sabem, as árvores são relés da Luz vibral, de que eu falei há 

ainda muito pouco tempo. É na natureza que vocês têm os primeiros vórtices, mesmo 

independentemente das aldeias dos elfos ou das comunidades de dragões ou das aldeias de 

gnomos ou na água das ondinas. A Luz localiza-se nas árvores, nas florestas. Aliás, não foi por 

acaso que vos retiraram tantas florestas, já sabem. A destruição da floresta amazónica não é 

unicamente uma questão de dinheiro, é sobretudo para vos privar de Luz. 

Bem sabem que os maus rapazes sempre tiveram idéias muito bizarras, hem?, para bloquear a 

Luz. Eles acharam que desflorestar ia permitir evitar a progressão demasiado rápida da Luz , assim 

como as pulverizações das trilhas químicas,  a fluoretação da água, os pesticidas na alimentação, 

as religiões, as organizações, as sociedades – disso, aliás,  já vos falou também o Irmão K, com 

palavras bem mais claras do que as minhas. A espiritualidade não pode estar organizada, a 

verdadeira espiritualidade – não estou a falar da fraude espiritual luciferiana, essa vive-se 

individualmente, independentemente de toda a energia exterior ou de toda a referência a uma 

história, qualquer que ela seja. 

Além disso, a maioria dos irmãos e irmãs que estão nessa espiritualidade new age, como vocês 

dizem, luciferiana, estão obnubilados e presos à matéria. É uma ilusão. Cristo disse-o, os nossos 

irmãos orientais que vieram falar connosco, ou quando em vida, sempre o disseram, que este 

mundo era uma ilusão. Cristo dizia : « O meu reino não é deste mundo ». « Vós estais no mundo 

mas não sois deste mundo ». Claro que há muitas moradas na casa do Pai, são lugares de 

experiência da consciência. 

Realmente, eu não posso dizer como funcionam essas tecnologias, para voltar à vaca fria, mas isso 

existe em todas as dimensões de 3D unificadas. É o que explica que vejam cada vez mais naves 

que mudam de forma, que parecem teletransportar-se dum ponto ao outro, que mudam de 

tamanho, de cor. São as tecnologias taquiónicas, isto é, supra-luminosas, dos povos unificados.  

 

 

Vamos ter de nos despedir. 
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Então, muito bem, queridos amigos, vou transmitir-vos todas as minhas bênçãos e penso que terei 

tempo de ocupar, de voltar a ocupar um pouco de tempo convosco no fim. 

Transmito-vos todas as minhas bênçãos e desejo-vos bons duches de Luz na natureza. 

Obrigado pela vossa atenção, pela vossa escuta, pelos vossos testemunhos e perguntas, porque, 

para lá de vos servir, devem imaginar que neste período de grandes interrogações que vivem 

aqueles  irmãos  e irmãs que não estão ao corrente dos acontecimentos que se aproximam, se 

assim posso dizer, ou que, então,  os temem, ou que os esperam e desesperam por não os ver, 

esses não têm a mesma tranquilidade dos que os que estão instalados na paz do coração. Mas isso 

lá virá, hão-de observar à vossa volta que, mesmo pessoas que estavam « rolhadas » se vão abrir 

instantaneamente. 

Mas há ainda uma certa dificuldade para outros, porque o facto de viver a totalidade do coração 

vos põe em estado de amor mas também vos mostra, claro, a falsidade deste mundo. Mesmo que 

permaneçam no Amor, não podem evitar ver a verdade, mesmo da ilusão deste mundo, e isso por 

vezes é desconfortável. Felizmente há as Teofanias que nos permitem voltar a mergulhar à 

vontade nesse estado de paz. Estas serão as minhas últimas palavras hoje, aperto-vos a todos 

juntinho ao coração e digo-vos até breve. 

 

 *** 
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MARIA - 2 de Julho de 2017 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Filhos bem amados, eu rendo graças a vossa presença. 

Eu vim hoje, sem vos anunciar de maneira prévia, porque durante minhas palavras e durante esta 

hora em que vou me exprimir, se realizará em cada um de vocês uma Teofania em meu coração e 

em vosso coração Um. 

 

…Silêncio… 

 

Permitam-me primeiramente honrar vossa presença, nesse começo do mês de Julho. 

 

Antes de tudo, eu queria de novo render graças, onde quer que vocês estejam sobre a Terra, por 

haverem vivido em diversas intensidades as Teofanias que nós lhes propusemos, neste período de 

revelação. Numerosos entre vocês, onde quer que estejam, conseguiram justamente por estas 

Teofanias, descobrir o que é uma testemunha ou um observador, a fim de não mais ser confinado 

na ilusão deste mundo, dando-vos a ver a Verdade, a Verdade do Amor e da Eternidade. Cada um 

de vocês vive à sua maneira essa revelação interior. Revelação interior, a qual vocês assistem em 

vosso próprio corpo e na vossa própria consciência, dando-lhe talvez a ver aquilo que não foi visto 

e que obstrui o caminho do vosso Coração e da vossa Eternidade. 

 

Da mesma forma, assim vocês constatam que em toda a sociedade humana a Revelação está em 

curso. Ela se traduz não somente pelas iluminações ou tomadas de consciência, mas de maneira 

mais discreta, certamente no momento, vos convida a vos reposicionar o mais próximo da 

Verdade, o mais próximo do vosso Coração de Eternidade. Assim sendo vocês se tornarão simples, 

vocês vão se juntar ao Caminho da Infância, que lhes permitirá quando de Meu Apelo, se isso 

ainda não foi feito, de reencontrar vossa Eternidade, qualquer que seja o futuro desse corpo e 

desse mundo. 

 

Então, hoje na face desta Terra, o conjunto dos escritos dos profetas se realiza sob os seus olhos  

e há um convite cada vez mais intenso, cada vez mais premente de vos encontrar, de vos 

reconhecer além de toda a aparência, de toda a história e de toda a função que vocês podem 

ainda ocupar neste mundo, a fim de fazer suas as palavras de meu filho: “Vosso reino não é deste 

mundo”, “Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”, vos levando com 

Clareza e com intensidade  a descansarem em seu Coração, no Amor que não conhece nenhuma 

condição, nenhuma restrição. Tudo isso se passa neste momento mesmo. Vocês o veem também 

em toda parte do mundo onde os Cavaleiros se manifestam a fim de liberar a Luz e por fim à 

ilusão. Tudo isso se desenvolve em vocês, como se desenvolve na tela deste mundo, como ao nível 

do Sol. 

 

Eu vos havia convidado desde algumas semanas, no começo das Teofanias, a controlar o Sol. Hoje 

eu vos convido a controlar o vosso Coração, a fim de observá- lo e de vos reencontrar. Isso é muito 

simples. Não é necessário nenhum elemento exterior, não é necessário nenhum conhecimento, 
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vocês precisam simplesmente aquiescer, dizer “sim” a Verdade, Verdade esta que não pode 

aparecer neste mundo, e que no entanto está inscrita em cada um de vocês. 

 

Vocês são carne da minha carne, porque eu estou presente em cada um de vocês, não somente no 

vosso Coração, mas em cada célula humana presente na face desta Terra. Por isso eu intercedo 

por vocês junto a Verdade, junto com a Luz, é nisto que a Graça é vivida. Muitos de vocês se 

encontram, mesmo sem poder nomear, nesse estado de testemunha e de observador, fazendo 

vocês assistirem a sua própria vida como um sonho, de vos fazer não mais fugir, mais o contrário, 

vos densificando na Verdade e pondo fim às ilusões, às crenças,  colocando-os a nu com vocês 

mesmos, aí onde se encontra o esplendor e a beleza de vossa Verdade Eterna. O que se desenrola 

em vocês, mesmo se seus corpos resistem ou sofrem, o que quer que se desenrola em vossa 

consciência, guardem a confiança em vossa Eternidade, pois aí está a solução, vocês o sabem e 

vocês o vivem. 

 

Nós estamos, nós também membros da Confederação Intergaláctica em qualquer nível que isto 

seja, com vocês, ao seu redor e em vocês, para celebrar o seu despertar e a esperar sua liberação. 

Vocês são cada dia mais numerosos a aceitar, para dizer "sim" para a Luz, quaisquer que sejam as 

dificuldades aparentes que não são mais que obstáculos passageiros, que não podem vos 

sobrecarregar mais por muito tempo a partir do momento em que vocês se voltam para si 

mesmos, em vossa intimidade, deixando de construir e acreditar nas histórias quaisquer que 

sejam, porque vocês são anteriores à qualquer história, vocês são anteriores à qualquer forma. 

Vocês são a Verdade, vocês são o Caminho e vocês são a Vida, como o meu Filho vos havia dito 

d’Ele; hoje vocês o podem dizer, porque vocês o vivem. 

 

Neste processo de Revelação, de fato, que isso seja na tela do mundo ou em vocês, vocês 

observam as relutâncias, os medos, às vezes, mas desde o instante em que  o coração é vivido, 

mesmo se apenas por uma fração de segundo, então a Verdade  vos aparece. Vocês têm que 

deixá-la instalar-se completamente e tomar todo o lugar, a fim de que vocês estejam 

permanentemente, seja qual for o estado do mundo e qualquer que seja o estado de seu corpo,  

de seus pensamentos, de suas emoções, nesta Paz eterna que é a sua natureza, sua herança e sua 

verdade agora. 

 

As ilusões deste mundo, como suas próprias ilusões e crenças, caem umas após as outras. Que 

seja por mecanismos nomeados vibratórios, que seja pela reversão da própria consciência, lhes é 

dado  sentarem-se com conforto em sua Eternidade. Lembre-se que é extremamente fácil, e se 

isso lhes parece complicado ou difícil de alcançar, então vocês devem mudar de posição, de ponto 

de vista, parar de projetar sua consciência em sua história ou nesse mundo, reentrar na intimidade 

do seu coração, e lá fazer silêncio. Assim se revela novamente a Verdade, o instante presente, o 

Aqui e Agora, e sobretudo a Alegria, que é independente de qualquer meio ou qualquer satisfação 

no seio deste mundo ou no meio de suas crenças. 

 

Tudo isto é revelado a cada um de vocês em seu próprio ritmo, dependendo do que a Luz da 

Verdade encontra ao tocá-los.  Vocês são cada dia mais numerosos a redescobrir a verdade do 
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Coração, mesmo se anteriormente vocês não tenham jamais se interessado por qualquer 

elemento de espiritualidade. Muitos de vocês são realmente agora os que meu filho tinha 

nomeado os últimos, que se tornam os primeiros, porque eles realizam a sua eternidade e são 

liberados sem nunca ter procurado, sem nunca ter buscado. Tudo isso, é claro, com o olhar da 

pessoa, vocês não podem entender, vocês não podem explicar, mas é a verdade. 

 

Neste instante e no período que se abre diante de vocês, eu os reconvido, individualmente, a vos 

instalar no coração, a viver as Teofanias, a viver a Verdade, a Beleza e acima de tudo esse Amor 

que não depende de qualquer condição deste mundo, nem mesmo de vossa própria condição. É 

assim que vocês são liberados. Assim é o estado de Graça, assim é o seu Coração, o que não 

conhece nenhum sofrimento e nenhum medo, e que espera - espera pela sua Presença. 

 

É nesta presença que doravante vocês estão aqui presentes neste mundo, embora não sendo 

deste mundo, plenamente e totalmente encarnados, plenamente  e totalmente presentes em sua 

Eternidade, de onde vem todo o contentamento e toda a Alegria, pondo fim, se vocês o aceitam, 

ao sofrimento, às resistências, às ilusões, às adesões que podem ainda restar em vocês, neste 

mundo. Vocês encontram o seu Reino onde nenhuma mancha pode aparecer, onde nenhuma 

falha pode se apresentar. Tudo ali é perfeito e vocês são mais e mais numerosos a vivê-lo, 

espontaneamente, com leveza. 

 

Outros de vocês, meus filhos, vocês experimentam dores, sofrimentos, resistências, em que é 

inútil querer agir por sua própria pessoa, por seu próprio conhecimento, porque mesmo esses 

sofrimentos estão aí apenas para vos guiar em direção ao Abandono à Luz, ao seu Sacrifício e à sua 

Ressurreição. Vocês não precisam da pessoa, vocês não precisam de nada, exceto serem vocês 

mesmos, totalmente verdadeiros, para além de qualquer história, de qualquer cenário. Essa é a 

verdadeira Liberdade, a liberdade interior que muitos de vocês viveram no momento da Liberação 

da Terra pela Onda de Vida, a Amrita Sharam como dizem nossos irmãos e irmãs orientais. As 

Teofanias, hoje, realizam a mesma coisa, mas com mais facilidade, com mais evidência. 

 

E se o que eu vos digo aqui não parece concernente  à vocês, não há que se desesperar, não há 

nenhuma busca, estejam na confiança no que vocês são, mesmo sem conhecê-lo, que não 

corresponde a nada deste mundo, à qualquer forma ou à qualquer dimensão. Vocês são a Verdade 

e a Vida. Esta Verdade, esta Vida, são eternas, elas não dependem de qualquer nascimento, nem 

de quaisquer morte, nem de algum sofrimento, de quaisquer condições e de qualquer 

condicionamento. É a isto que vocês são agora convidados pelas Teofanias vocês realizam 

espontaneamente, por vezes, mesmo sem querer e sem nada desejar. Então, neste momento, 

vocês entram na Graça da Unidade, na irradiação da Luz que não precisa de esforço, nem força de 

vontade, nem mesmo de intenção, porque a Graça é espontânea, ela se derrama de vocês sem 

nenhuma intenção, nenhum objetivo, porque é o que vocês são. 

 

Então, é claro, se a sua pessoa ainda carrega ilusões, crenças, sofrimento, é inútil hoje querer 

compreender, explicar, dissecar, analisar, porque cada sofrimento simplesmente convida vocês 

para reencontrar com mais evidência o seu coração, sede da Alegria e do Amor, sede da Verdade. 
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Todo o resto é supérfluo e não vos será mais de alguma ajuda, porque como vocês veem ao seu 

redor pela ação dos Cavaleiros e pela loucura humana, tudo se desenrola exatamente como os 

profetas da terra anunciaram. Para onde quer que vocês voltem os seus olhos, suas leituras, eles 

lhes dizem a mesma coisa, e isso acontece neste momento. 

 

Esta revelação é algo muito alegre para aquele que se aproxima de seu coração, e algo que pode 

ser desastroso para a pessoa que mantém a Ilusão, agarrando-se a este mundo, aos seus 

conhecimentos,  às suas crenças. O coração é descoberto neste momento da terra, se vocês 

depõem todas as armas de sua mente, de suas habilidades, de suas projeções, de seus medos. 

 

Lembre-se, o Amor é espontâneo, por isso sejam espontâneos. Não coloquem à frente as 

aparências, as justificativas, não coloquem à frente o seu conhecimento, mas coloquem-se  

simplesmente vocês mesmos na nudez de seu coração, na potência do Amor e da Verdade. Todo o 

resto, eu digo bem todo o resto, é supérfluo e mesmo torna-se um obstáculo à Verdade. 

 

Muitos intervenientes os têm preparado, desde um longo tempo para alguns de vocês, para viver 

esses momentos em paz, viver estes momentos na Alegria. E lembre-se que o amor é sempre a 

Alegria, e se ele parece não ter Alegria, isso simplesmente significa que vocês ainda não deixaram 

emergir o Amor que vocês são e que em qualquer parte de vocês, qualquer que seja a justeza do 

que vocês pensam, ainda há elementos que impedem isso, sejam os véus, as resistências, os 

obstáculos, que mantêm os hábitos deste mundo e as crenças, inclusive não pela sociedade, mas 

pelo conjunto das religiões. 

 

Hoje, vocês penetram ainda mais na verdade essencial que vem colocar abaixo a todas as 

mentiras, todas as zonas de sombra que ainda podem estar presentes em vocês ou neste mundo. 

Assim é o Apocalipse. Assim é a Revelação. Se esta Revelação é aceita e vivida, então a Alegria é a 

consequência direta. Isto significa que hoje, se vocês não estão na Alegria com mais frequência em 

seus dias, e alguns de forma permanente e indelével, então lhes resta a ver ainda algumas coisas. 

Não para explicar, não para entender, mas simplesmente vê-las e confiar no que vocês são. Não é 

questão de afirmar mentalmente, mas se trata de viver em consciência e em verdade. Vocês não 

podem enganar o que vocês são e vocês não podem se enganar na verdade do coração. 

 

"Buscai o Reino de Deus que está dentro de vós e tudo o mais será dado por acréscimo”. A Alegria, 

a Leveza, a Paz, a Beatitude, a Felicidade, se tornarão sua vivência diária, a partir do momento que 

vocês deixam ir, desde o instante em que aceitam se reencontrar, não em qualquer cenário deste 

mundo ou qualquer projeção de um futuro, qualquer que seja, mas no seio do instante presente, 

da imanência do seu coração e permanência de sua Alegria. Aqui estão as melhores testemunhas 

e é assim que você faz o melhor testemunho da Verdade que você é. Todo o resto está passando e 

desaparecendo de sua consciência, da sua visão, dos seus sentidos. 

 

Assim, paradoxalmente, mais o caos deste mundo é revelado a você, mais, se você concordar, 

Alegria cresce, fazendo-os desviar seu olhar e sua consciência do que não é essencial e verdadeiro, 

do que faz apenas passar. 
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Abrir-se  para o Desconhecido e viver o Desconhecido é não imaginar nada, não supor nada, ser 

totalmente disponível no instante presente, onde não há lugar para pessoa, onde não há lugar 

para qualquer emoção, qualquer mental, qualquer justificação de crença ou de história, pessoal ou 

coletiva. 

 

Além disso, vocês são cada vez mais numerosos a vos aperceber que vocês realmente veem  o 

invisível, seja à noite, em sua cama, seja em seus contatos na natureza ou com outros irmãos e 

irmãs humanos. Mesmo se vocês não podem ter claras as coisas no momento  em vocês, vocês 

veem bem e vivem bem que as coisas se tornam diferentes. O importante não é nomear, o 

importante não é para explicar, o importante é viver em toda a humildade, em toda a 

simplicidade. Aceitarem nada ser aqui para encontrar essa Eternidade, essa Simplicidade, essa 

leveza. Nenhum elemento de suas crenças residuais ou das personalidades podem se aliviar 

doravante, eles só podem ser transmutados pela lei da Graça e pela lei da Unidade. A pessoa não 

pode fazer nada sobre isso, a não ser constatar a preeminência da Luz, a preeminência da Verdade 

e a preeminência do Amor, sobretudo. 

 

O tempo do esquecimento termina, real e concretamente. Os inumeráveis sinais do céu e da 

Terra, como aqueles de seus corpos e  de suas consciências são flagrantes. Somente aquele que 

está em negação não vai ver ou não pode ver. Lembrem-se que após a negação há raiva, no 

Choque da Humanidade, e que após essa raiva e essa negociação vem a aceitação da Verdade, e é 

aí onde a Alegria substitui todas as emoções, todo o sofrimento, todos os medos, todas as 

memórias, é um bálsamo que se espalha por toda parte. Em sua alma, se ela está presente, em 

seu corpo, em suas células, em suas relações com o mundo físico como com os mundos mais sutis. 

 

Assim então os seus sentidos, quaisquer que sejam, se abrem para a verdade. Claro, sabemos 

muito bem que para os dentre vós, que se abrem agora, pode haver ainda preocupações. Este 

medo do Desconhecido, este medo da Verdade que está inscrito em certas parcelas de sua 

consciência e seu cérebro é uma proteção que os previne de cair na Ilusão e fazer vocês tomar 

este mundo pela Verdade. A reversão da consciência lhes dá a viver isto, em pequenos toques ou 

com intensidade, dependendo da qualidade de sua Presença. Eu não falo do seu conhecimento, eu 

não falo de suas crenças, eu não falo de seus desejos, suas esperanças, mas da aceitação da 

Verdade que passa de cada palavra, porque aí está a Alegria, aí há a consciência que jamais 

conhece nascimento ou morte. 

 

Além disso, vocês são cada vez mais numerosos a constatar que vosso modo de pensar muda, que 

o seu  posicionamento neste mundo, na espiritualidade, no que vocês são, também muda. É claro 

que o velho resiste, quer vocês queiram ou não, porque não depende de vocês, mesmo que isso 

lhe diga respeito diretamente, mas simplesmente depende de alguns automatismos que se 

instalaram progressivamente em sua vida, progressivamente em suas encarnações como uma 

pessoa na superfície deste mundo. Lembre-se também que cada um de vocês pode me chamar, 

pode orar a mim e eu estarei aí. Que vocês percebam ou não, não faz diferença, porque vocês 
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constatarão os efeitos em sua carne, em suas vidas, em seus relacionamentos, em suas 

comunicações. 

 

 

Portanto, há uma abertura real e concreta que segue, como vocês o sabem, a aproximação do 

meu Apelo e a aproximação de Nibiru. Muitos eventos já ocorrem, de maneira visível ou invisível, 

a partir do início do ano de 2017, sobre esta terra. Nós vos temos dito, eles vão tocar em breve o 

seu clímax. Neste ano, muitas coisas acontecerão e muitos de vocês viverão  o seu coração. Que 

Meu Apelo ocorra ou não, que Nibiru seja visível ou não, os efeitos da sua presença, emergentes 

do Sol, se fazem sentir e se fazem viver em cada um de vocês. Mesmo se muitos de vocês não têm 

as palavras para entender o que vive, nem mesmo para explicar,  isso não é importante porque 

vivendo isso, vocês encontram o que vocês são, que vocês haviam esquecido, e isso é uma certeza 

que não sofre nenhuma hesitação, nenhum comentário, que põe fim a todo o resto, sem esforço. 

 

Mas vocês sabem, meus filhos, você tem a liberdade de amar a matéria. A Luz não lhes impõe 

nada. Se vocês pensam ainda permanecerem no livre-arbítrio, no mundo da dualidade, isso faz 

parte de sua liberdade. Cada um de vocês encontrará o que é e será livre para experimentar o que 

ele precisa experimentar, onde quer que seja e sob qualquer forma que seja. Assim se realiza o 

Juramento e Promessa, mesmo antes de Meu Apelo. Há um ano, o Arcanjo Anael lhes deu um 

número de elementos cronológicos que se desenrolarão durante este período. Esta cronologia 

então, lhes foi dito, não segue necessariamente a ordem cronológica em que ele lhes deu. 

 

O fim das Teofanias organizadas permitiu realizar para muitos de vocês, o Juramento e Promessa, 

que se tornará real, vocês o sabem, no último momento em que o Sol reabsorverá Mercúrio e a 

Terra se expandirá em sua nova órbita, em uma nova dimensão. 

 

A alegria do Amor, que é Liberdade, também pode fazê-los ter medo. Por seus hábitos e 

comportamentos no seio deste mundo, muitos de vocês se acostumaram a prevenir o dia 

seguinte, a obedecer as regras sociais, morais, legais, as convenções morais e afetivas que já não 

prendem mais hoje, como vocês bem o veem. Alguns de vocês, no entanto, o vivem com mais ou 

menos dificuldade, no momento, mas isso é indispensável para recuperar a sua liberdade. Não são 

vocês que decidem, o que quer que vocês possam pensar. Mesmo que vocês não vivam o seu 

coração, é a Graça e Luz que decidem por vocês. 

 

Não há mais meio de dar marcha à ré, não há mais meio de recuar, há somente a possibilidade de 

ver a verdade de frente e aquiescer, de dizer "sim" à Alegria ", “sim" à Verdade, "sim" à Vida. Não 

àquela amputada, aqui embaixo, mas a Vida eterna, que não depende das limitações deste 

mundo, nem de qualquer evolução em que vocês possam ainda crer. O que evolui é a pessoa, mas 

a pessoa nunca poderá ser livre - e no entanto vocês são um Coração livre. Isto é o que se revela a 

vocês, com felicidade, com facilidade, às vezes com resistência. 

 

Não é mais questão de hoje de  falar de vibrações, nem mesmo das Coroas Radiantes, ou mesmo o 

Canal Mariano. Vão direto ao ponto, diretos ao seu coração, não mentalmente mas por sua 
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consciência. Olhem para o seu coração, sintam o  que está acontecendo nesse nível. Todo o resto, 

a bem-aventurança, a felicidade, a Liberação, só pode vir daí. Nisto, nós também concordamos 

que vocês não são nem o marido, nem a esposa de…, que vocês não são filhos de ... que você não 

tem tal profissão. Tudo isso permite participar neste mundo, mas em caso algum participar no 

estabelecimento da Verdade que vocês são. 

 

Vocês o sabem, resta a vocês o demonstrar, se já não foi feito, por si mesmos, lhes falta ousar ser, 

lhes falta ousar ultrapassar toda resistência, todo sofrimento, todo medo. Não mais combatendo, 

não mais lutando, mas olhando o seu coração. Tudo o resto decorre daí e se faz naturalmente e 

espontaneamente, com muito mais facilidade hoje do que foi o caso por muitos anos, fazendo 

com que agora, no início do mês de julho toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, o 

conjunto das Estrelas, dos Anciãos, o conjunto dos povos estelares livres estejam com vocês, para 

testemunhar sua ressurreição, para celebrar com vocês o seu renascimento na Verdade. 

 

Então cabe a vocês verem se vocês ainda estão ligados aos prazeres deste mundo, aos desejos 

deste mundo, ou se vocês vivem no coração, onde todos os contentamentos estão presentes. Eu 

lhes repito: vocês não têm de necessidade de nada mais. Se vocês acreditam  ainda precisar do 

que quer que seja, sobretudo em relação ao que vocês chamam de espiritualidade, então vocês 

estão incompletos e vocês não veem claro. É o coração que ilumina vocês. Vocês poderiam falar a 

língua dos anjos, mover montanhas, se lhes falta o amor, vocês não são nada. Se vocês são o Amor 

neste mundo, vocês são pequenos, e na verdade, você são o Todo. 

 

Para aqueles de vocês que lerão ou ouvirão as minhas palavras posteriormente, lembrem-se de 02 

de julho, às 15 horas. O que aconteceu com vocês durante uma hora, o que você faz nesse tempo? 

Qualquer que sejam suas ocupações, os seus sofrimentos e suas alegrias, vocês percebem que 

haverá mais e mais desses momentos, mesmo sem que eu lhes fale. As Teofanias são realizadas 

doravante diretamente pelo Sol, tocando-os, pondo já fim a certas ilusões no seio da sociedade. A 

irradiação do Sol, a irradiação cósmica, permitem ao Sol liberar, ocasionar, vocês o veem ao seu 

redor, inúmeras panes. É normal, isto faz parte da Revelação. 

 

Seus cientistas já sabem há muitos anos que o comportamento do Sol age e interage com o 

comportamento humano, individualmente, coletivamente. A vibração da Terra toca um novo 

ápice. A liberação do núcleo da Terra, em 2012, permitiu à radiação emergir sob seus pés - vocês 

sabem, alguns de vocês viveram a Onda de Vida. Hoje esta radiação do núcleo cristalino conseguiu 

atravessar as camadas isolantes restantes da Terra chamadas, creio eu, a ionosfera e a 

magnetosfera. O núcleo cristalino da Terra recontatou com o Sol e Sirius, fazendo que já desde 

quase um mês, como o Comandante afirmou, todo o processo final da Ascensão da Terra e de 

vossa liberdade esteja desencadeado de maneira, agora, não mais sutil, mas cada vez mais visível 

aos seus olhos que se descortinam para dar-lhes a ver a Verdade, dando-lhes ver a falsidade de 

certos sistemas organizados. 

 

Que vocês nomeiem isso "finanças", "política", "justiça", "mídia", você são sempre mais propensos 

a dar-se conta das manipulações, das mentiras, do confinamento, do medo no qual  vocês são 



53 
 

controlados, vocês são conduzidos. Seus controles tocam ao seu fim. Eles já não são mais 

alimentados pelas linhas de predação, eles já não são mais alimentados por suas emoções, porque 

vocês são agora mais numerosos  a ultrapassar as fases das emoções e a fase do mental, 

descobrindo à sua maneira a Verdade - na sua vida, no seu corpo, na tela do mundo, pouco 

importa - e é essa descoberta aí que não permite mais alimentar a predação de qualquer forma. 

 

Assim, para aqueles que o Comandante havia nomeado os garotos maus, o jogo acabou. Claro, 

eles vão jogar a sua partida até o último momento. Você sabe muito bem que eles não podem 

fazer outra coisa, mas mesmo para eles, e sobretudo a eles, minha graça de Mãe lhes está aberta, 

porque não há nada que não possa ser perdoado. Não há, contrariamente ao que foi dito por 

algumas religiões, nenhum pecado mortal. Como que o imortal poderia morrer? Como poderia 

haver punição maior do que ser confinado neste mundo, privados de Alegria e privados de 

coração? 

 

Assim então, tudo o que se desenrola agora nos últimos meses, e especialmente desde 7 de 

Junho, dá-lhes a viver este Apocalipse, esta Revelação última de quem vocês são e, sobretudo, que 

lhes dá a ver todas as armadilhas e todas as ilusões deste confinamento no qual foram criadas 

mesmo as leis espirituais que vocês chamam de Karma. Este Karma é a suprema ilusão para os 

espiritualistas, porque ele os leva à adesão a sua pessoa, à adesão a um passado, e os impede de 

encontrar o Espírito e viver o Espírito. Lembrem-se, todo o conhecimento é inútil para vocês. Se 

vocês não o aceitam, vocês verão ver por si mesmos, real e concretamente. Ninguém pode entrar 

no Reino de Luz, se não se tornar como uma criança, se não abandonar qualquer bagagem, todas 

as crenças e todo o sofrimento. 

 

Você não tem nada a pagar, você já pagaram o suficiente, e nós pagamos com vocês. No amor, 

não há pagamento, tudo é dom, tudo é espontâneo, tudo é gratuito. Não pode haver nenhuma 

outra retribuição do que a Alegria que emana de vocês mesmos. Todas as outras retribuições 

ligadas ao Karma, não são mais que vaidade e ilusão. 

 

Vocês devem, vocês sabem, tornar-se autônomos e livres, não deixando quem quer que seja ou o 

que quer que seja neste mundo, mas deixando a ilusão deste mundo a fim de instalarem-se aí 

onde tudo é Paz. Cada um de vocês pode fazê-lo, independentemente de seus antecedentes, 

quaisquer que forem os seus sofrimentos, quaisquer que forem seus hábitos, quaisquer que sejam 

seus medos. Você tem dentro de si tudo o que é necessário. Você não precisa mais do que sua 

consciência a fim de descobrir que vocês são a origem de toda consciência, em qualquer mundo 

que seja, em qualquer dimensão que seja e em qualquer corpo que seja. 

 

Quando nossos irmãos e irmãs dos orientais dizem que tudo é Um, eles não fazem mais que 

expressar a verdade do que eles vivem e não um conceito ou uma crença à qual eles aderem, 

senão isto seria também um erro. Vocês querem estar em Alegria? Vocês querem ser livres? Vocês 

querem ser verdadeiros? Vocês querem, enfim, ser vocês mesmos? Então não se apeguem a nada 

do que lhes é conhecido, não se apeguem a nada, não sejam comprometidos com nada. Claro, 

respeitem as leis e os jogos deste mundo, mas observem a Liberdade que vocês são, quaisquer 
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que sejam as restrições deste mundo, quaisquer que sejam os sofrimento do seu corpo. O Amor é 

o bálsamo curativo, pondo fim a tudo o que é falso. Para isso ele os faz estar de vez na Infância, na 

Espontaneidade, na Inocência mesma, e no acolhimento. 

 

Meu Filho disse para manter sua casa limpa porque Ele viria como um ladrão na noite. Alguns de 

vocês, cada vez mais numerosos, também já O receberam. Repousem nisso que vocês são e 

deixem distanciar-se de vocês o que não tem mais razão de ser. Sigam a Inteligência da Luz, a 

evidência da Graça. É muito simples, ainda mais simples agora, hoje. O que resiste não é a Luz. Na 

Luz, há fluidez, há leveza, há Alegria. Não tomem as minhas palavras como discursos ou conceitos, 

mas como coisas que vocês devem verificar por si mesmos, em sua alma e consciência, em sua 

experiência, em sua carne, em sua própria vida. Porque desde o momento em que vocês disserem 

"sim" para a Luz e deixarem todas suas ilusões, então é a Luz que dirige suas vida e não mais o seu 

mental, seus conhecimentos, seus pensamentos, suas emoções, seus laços de sangue, seus laços 

afetivos, nem seus laços sociais. 

 

A Luz os instará  sempre mais à medida que a influência de Nibiru se faz sentir - mesmo antes de 

sua visibilidade - que já é o caso, a deixar o que os atrapalha, por vezes, mesmo sem compreender, 

sem ser capaz de explicar, sem ser capaz de justificá-lo. Vão no sentido da Evidência e se 

certifiquem de que não é sua pessoa que está decidindo isso, mas a própria Graça da Luz. Nesse 

momento vocês se aperceberão que não podem mais vos reivindicar nem qualquer religião ou 

nem qualquer grupo social ou qualquer grupo familiar. Vocês  serão totalmente livres, sem no 

entanto rejeitar qualquer um ou quem quer que seja, porque há no seu Coração, desde o instante 

que for encontrado e reencontrado, a capacidade para acolher até mesmo o que vos parece 

oposto à Luz. 

 

Este é também o caso para vocês, e é assim quando vocês encontram o seu coração, mas também 

é o caso para cada ser da Terra. Nesse momento vocês poderão dizer, como meu Filho: "Pai, 

perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. Então, vocês também, perdoem. Em primeiro lugar 

a vocês mesmos, perdoem as ilusões, as crenças, as adesões, os sofrimentos, os medos, e 

perdoem o mundo, perdoem aos Arcontes, porque eles têm o mesmo coração que cada um de 

nós. Nenhuma vida é possível sem a presença de um coração, nenhuma vida pode ser iluminada 

sem estar religada à Liberdade, religada à Fonte e à origem da Luz. É isto que vocês vivem com 

mais ou menos felicidade no momento, mas em todo caso, cada um de vocês vai constatar que 

isso irá se ampliar. 

 

Então, é claro, para alguns de vocês, isso passa por provações.  Alguns de vocês podem encontrar-

se expulsos de seus lares, alguns de vocês podem perder uma pessoa querida, perder um 

emprego. Não vejam os inconvenientes disto, vejam isso como uma oportunidade de encontrar-

se. É através disto que vocês demonstram o que é essencial para vocês. É a  sua forma, o seu 

material, seu conforto ou é a sua Eternidade? Buscar o Reino do Céu que está dentro de vocês não 

é uma busca, é uma aceitação. Todo o resto vos será dado por acréscimo nessas fases particulares 

de pandemônio e caos. 
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Eu sei também, é claro, que muitos dos meus filhos ainda estão perdidos nas projeções em um 

futuro idílico, que vocês chamam de Nova Era. Eu os convido a ler o que dizem os profetas; onde 

vocês voltam o seu olhar no Oriente, no Ocidente, na Ásia, entre os povos primitivos, nunca foi 

previsto qualquer melhoria, nunca foi prevista uma Idade de Ouro nesta dimensão que vocês 

conhecem. A Idade de Ouro se situa além, sobre esta terra em uma outra dimensão, ou qualquer 

outro sistema solar que vocês quiserem, pela liberdade de experimentar. 

 

Vocês precisam efetivamente hoje deixarem-se tirar o pó pela graça da Luz, vocês precisam hoje 

viver estas Teofanias e constatar por si mesmos a instalação da Paz, porque a Paz, a serenidade, é 

verdadeiramente a testemunha perfeita que lhes prova o que vocês são. Nenhum mental, 

nenhuma interrogação mental poderá satisfazê-lo; além disso o mental não poderá se sustentar. 

Vocês já o sabem, muitos de vocês vivem desaparecimentos espontâneos. As injunções da Luz se 

tornam cada vez mais evidentes, elas já são muito potentes. As injunções da Luz vão se desdobrar 

mais e mais. 

 

O Comandante dos Anciãos vos disse que a Luz, agora, não está apenas nas  linhas élficas, ao nível 

dos povos da natureza, mas os vórtices se instalam em todos os lugares. Os pilares da Luz que vos 

foram anunciados pelos povos dos dragões, estão se generalizando sobre a terra. As calamidades 

dos Cavaleiros se desencadeiam com intensidade doravante. Os Elementos os mais importantes 

sendo no momento o Fogo, pelas temperaturas, pelo fogo que queima, mas também pelo granizo 

que não é mais que um fogo frio, por assim dizer. Isso faz parte das chamadas calamidades ditas 

bíblicas que começam a tocar territórios cada vez maiores. 

 

E mais estes territórios se expandem, mais vocês tem a capacidade de viver a Verdade, porque 

desde o  momento em que você não tem qualquer certeza, desde o instante em que vocês não 

têm mais elementos conhecidos aos quais se prender, então a verdade do coração está aí, a 

verdade da Luz. Vocês veem isso, meus filhos? Vocês o verão de qualquer maneira, a menos que 

vocês estejam em negação ou raiva, a menos que vocês estejam apegados - e esta é a sua 

liberdade - à matéria, apegados a convenções ao invés de ser livre no coração. Mas vocês não 

podem manter um e outro; agora é hora de tomar o lugar que vocês escolheram, eu diria, em sua 

alma e consciência. 

 

Então durante este mês de Julho, não é questão de formar qualquer egrégora que seja, não é 

questão de formar um grupo, qualquer que seja, mas durante este mês de Julho, eu convido-os, 

de forma individual e coletiva, para viver essas Teofanias de modo ainda mais intenso, se é que eu 

posso dizer. Vocês já vivem de forma espontânea, e é agradável, não para criar uma energia de 

grupo, mas para viver a Liberdade juntos. 

 

Então, por isso, desde 9 de julho, eu estarei ao lado de vocês a cada noite, e eu preciso, às 20h, no 

relógio, em qualquer país que vocês estejam. Deem-me meia hora, eu estarei aí, minhas irmãs 

estarão aí a fim de celebrar sua ressurreição, o seu renascimento, a fim de acolher o seu coração. 

Como vocês o sabem, apenas vocês podem realizar, em sua intimidade, esta passagem, mas 

podemos estar aí pela nossa presença amorosa. E vocês podem estar aí, uns aos outros, ao mesmo 
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tempo, para não criar qualquer energia, qualquer grupo, mas simplesmente para experimentar a 

Liberdade. 

 

Sei também que alguns anciãos lhe deram ainda técnicas, exercícios de respiração. Se vocês 

sentem a necessidade, não se privem, mas não se esqueçam de manter em algum lugar de vocês 

que vocês não precisam de nada e que é a sua pessoa que faz vocês crerem que precisam ainda de 

alguma coisa. Mas não hesitem em se alimentarem desta forma, no momento, se isso lhes parece 

muito árduo. Mas eu os espero cada noite, a partir das 20 horas, onde quer  que vocês estejam no 

mundo para celebrar a sua ressurreição. 

 

Vocês sabem, a cronologia dos eventos anunciados pelos profetas se vivem doravante sob seus 

olhos. Numerosos povos, dos quais os ocidentais, infelizmente, não fazem parte, estão 

intimamente conscientes do que está ocorrendo e que seus governantes em todo o Ocidente, 

estão tentando esconder. Algumas religiões estão, de fato, não obstante a sua falsificação, muito 

perto da verdade em suas profecias. Contatos mais modernos, especialmente em países europeus, 

desta vez, pelas manifestações de minha presença, em alguns casos, ou as aparições de Cristo, 

quando elas foram reais, vos forneceram elementos que podem não deixar nenhuma dúvida. 

Várias das Estrelas também, quando elas estavam encarnadas, deixaram elementos de profecias. 

Procurem-nos, simplesmente por curiosidade, se vocês precisarem afirmar-se em seu Coração. 

Isso não fará vocês juntarem-se ao seu Coração, mas lhes mostrará evidência do que se desenrola. 

 

Eu espero em qualquer caso, durante este mês de julho a partir do dia 9, às 20h, encontrar vocês 

cada vez mais numerosos para essas celebrações. Se trata certamente de Teofanias, mas estas 

Teofanias vão apresentar qualquer coisa de novo, porque muitos de vocês, tendo vivido estas 

Teofanias, compreenderam e viveram a verdade. Assim, a partir de 09 de julho, vocês terão a 

oportunidade de viver durante o tempo que vocês quiserem, mesmo apenas alguns minutos, que 

seja apenas o tempo de um sorriso ou uma hora se vocês precisarem - vocês escolherão o tempo, 

você escolhem a duração, vocês  escolherão a intensidade. 

 

É a oportunidade de ver a todos os seus irmãos e suas irmãs. Pela sua presença amorosa nesse 

momento, nessas reuniões, vocês liberarão o amor incondicionado na superfície da terra. Vocês, 

então, realizarão a sua parte no único verdadeiro trabalho que é a liberação, dando-lhes a ver com 

cada vez mais clareza e evidência, todos as engrenagens do confinamento deste mundo, que seja 

ao nível da biologia, ao nível da química, ao nível da sociedade, ao nível da predação, ao nível dos 

Estados, dos governos, daqueles que detêm as rédeas da informação; vocês não podem mais 

serem enganados. E vocês são também a cada dia mais numerosos a não mais serem enganados 

por este jogo de enganos. 

 

O conjunto das minhas irmãs Estrelas e eu mesma, nos regozijamos de ter a oportunidade de 

assisti-los e celebrar com vocês pelas Teofanias, o que eu agora nomeio a sua Ressurreição, pois é 

disso que se trata. 
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Eu lembro a vocês também que o meu apelo pode sobrevir doravante em não importa que 

momento, mas vocês sabem que antes de meu apelo haverá sinais no céu e sinais sobre a Terra. 

Não em qualquer parte da terra ou céu, mas em toda parte da terra e em todos os lugares no céu. 

Isso não poderá deixar nenhuma dúvida, exceto, claro, para aqueles que permanecerão em 

negação, até o momento em que eles ouvirem a minha voz chamando-os pelo seu primeiro nome. 

Eles me reconhecerão com evidência. 

 

Neste período, a Luz pede-lhes também, por vezes de maneira violenta, efetivamente, uma forma 

de alívio, uma forma de liberdade - interior antes de tudo - para não depender de algum grupo, 

não depender de uma condição, mesmo a mais sublime, não depender de qualquer crença. 

Porque as preparações estão completas. Eu lhes disse: o processo de Ascensão da Terra teve 

impulso, realmente e concretamente, em 8 de março. Em 7 de Junho, os acontecimentos 

humanos se desencadearam e se desencadearão de forma cada vez mais flagrante. Desde 9 de 

Julho e a partir desse dia, as Teofanias vão se generalizar mesmo para aqueles que não pediram 

nada, e especialmente aqueles que em nada creem do que quer que seja sobre o que eles são. 

Pois vocês sabem que mesmo sem o viver, é preciso primeiro crer em sua Eternidade e já não crer 

neste mundo, já não mais crer em nada que lhes é conhecido, porque ser liberado, é sempre o 

Desconhecido, é sempre imprevisível - e é sempre sublime. 

 

Então esses encontros, qualquer que seja a duração para cada um de vocês, realizará uma 

Teofania, permanente sobre a terra, porque cada um de vocês a realizará às 20 horas, em todos os 

lugares na terra. Que vocês sejam mil, que vocês sejam milhões, não mudará nada, há a mesma 

ligação, o mesmo derramamento da Luz, a mesma Revelação. 

 

Eu penso que agora eu vou parar minhas palavras e lhes propor, neste momento em que eu falo e 

no instante em que vocês me lerão ou me escutarão, de viver essas novas Teofanias, porque isto é 

meu dom e esta é a minha graça, que eu destino a cada um dos meus filhos. Então, se vocês o 

quiserem, acolham, acolham… 

... Silêncio ... 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu bendigo cada um de vocês. Eu os amo. Vocês são a 

Luz do mundo, não aquela que ilumina a mente, mas a que revela o Coração e a Verdade. Sejam 

abençoados, onde quer que estejam, em qualquer dia que seja. E eu espero ver cada um de vocês, 

em número cada dia mais importante, festejar e celebrar sua Ressurreição. 

... Silêncio ... 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, e eu não vos deixo mais. Até sempre, no amor e na 

Verdade. Adeus. 

... Silêncio ... 

*** 

Tradução do Francês: Nice Henz Luz 
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BIDI - Q/R - Julho de 2017 

 

Bem, Bidi está convosco. Ele vos saúda. 

 

… Silêncio… 

 

Hoje e a partir de agora, estais mais permeáveis e por isso não preciso de gritar. Então, se 

quiserem, vamos jogar o jogo das perguntas e respostas. Mas estejam preparados, aqueles que  

me fazem perguntas, pois poderei também fazer-vos perguntas de volta. Então, vamos, estou a 

escutar. 

 

 

Questão de M. : bom dia Bidi… 

 

Bom dia. 

 

 

Faz parte da pergunta. 

 

Está bem, mas bom dia na mesma. 

 

 

Questão : … e um grande obrigado por tudo. 

 

De nada. 

 

 

Questão : … Não tenho perguntas mas se tiverdes qualquer coisa para me dizer, agradeço. 

 

… Silêncio… 

 

Então, passaste por algumas etapas durante este ano. Essas etapas, quaisquer que tenham sido as 

dores, permitiram-te relativizar, e a dor em si mesma permitiu-te ver que não eras essa dor, e 

então atravessá-la. Além disso, os teus numerosos desaparecimentos são o testemunho direto da 

alquimia que teve lugar em ti, acabando com todos os apegos, com todas as histórias, conduzindo 

a que hoje possas provar a ti mesmo que o Amor pode ser livre, que não tem de estar ligado a 

uma forma, a uma filiação ou a um  apego. Por outras palavras, quaisquer que tenham sido os 

elementos anteriores que viveste durante inumeráveis anos, hoje te é dado ver que toda a história 

te repugna, mesmo sem falar de problemas. Essa é a Liberdade e essa é a tua Autonomia. 

Brevemente irás ver resultados concretos, não na tua consciência mas no teu saco de comida, que 

ficará em harmonia com a Verdade. 

 



59 
 

Assim, para ti, tem acontecido realmente, neste ano que vives, e através dos elementos que se 

passaram na tua esfera íntima e próxima, que te permitem hoje afirmar a tua autonomia, e 

sobretudo, te demonstrar a ti mesma a tua não implicação nas histórias que te querem impingir, e 

isso traduz-se em ti num alívio. Esse alívio não é necessariamente relacionado com o saco de 

comida mas de algum modo é  o aligeirar das ligações normais neste mundo, entre as pessoas, 

vindo, como já disse, magnificar as tuas relações em si mesmas, primeiro contigo mesma e depois 

no teu círculo próximo. 

 

Cada vez mais e em muitas ocasiões, irás ver que não poderás ser conduzido ou perturbado por 

qualquer elemento que seja. Isto não é uma rejeição da vida ou uma negação dos problemas, mas 

antes uma transcendência real de tudo o que te tem sido dado a viver durante este ano 

 

Tal como já podes ver, um sentimento bem real e concreto de Liberdade – novo - vai emergindo. 

Assim, alguns condicionamentos, ainda presentes  há pouco tempo, ligados aos hábitos, estão a 

desaparecer. Aí está o aligeiramento, aí está a tua Liberdade. 

 

Venho lembrar-te que o que é importante, para ti e para todos, não é o que tu pensas mas são os 

fatos, nada mais senão os fatos. Não há melhor terreno de observação do que os fatos que 

acontecem na vossa vida, para cada um, pois se estiverem em paz é impossível de ser perturbado 

pelo que quer que seja, por qualquer sedução, por qualquer desejo, ou qualquer busca que seja. 

Então, tudo é perfeito, e os fatos tornam-se perfeitos por si mesmos. Aí está o que chamais a 

Graça da Luz. Não pode ser de outro modo a partir do momento em que tu viste e viveste os 

apegos, os condicionamentos, os hábitos que foram atravessados. 

 

Há em ti uma maior disposição para ser e para nada fazer, sem te preocupares com qualquer 

obrigação pensada. As obrigações factuais, vivem-se também com uma maior facilidade. Aí está o 

que te posso dizer. 

 

Continuemos. 

 

 

Questão de M-M. :  Haveis dito que a consciência é a qualidade ou a etapa mais elevada do 

alimento material onde o Último pode ser alcançado. Podeis desenvolver ? 

 

Primeiro  é preciso que eu entenda. Diz novamente. 

 

 

Questão : Haveis dito que a consciência é a qualidade ou a etapa… 

 

 A qualidade ou o estado, sim da alimentação. 

 

 

Questão : a etapa… 
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Sim. 

 

 

Questão : … a mais elevada do alimento material onde o Último pode ser realizado. Podeis 

desenvolver ? 

 

Poderás repetir uma terceira vez ? 

 

 

Questão : Haveis dito que a consciência é a qualidade ou a etapa mais elevada do alimento 

material onde o Último… 

 

As palavras não foram colocadas na ordem certa. Eu disse em minha vida e voltei a dizer agora 

convosco, tal como repeti inúmeras vezes : a consciência não é senão o resultado do que comeis, 

quer dizer que a consciência que viveis nesse mundo não é senão o resultado do vosso saco de 

comida. Quem se lembra da sua consciência antes de ser um saco de comida ? que memórias  

vocês têm  antes de terem nascido ?  Não me refiro às vossas vidas passadas quiméricas, que 

apenas concernem a pessoa, refiro-me exclusivamente às vossas memórias. 

 

Em relação aos sucos da comida. Na Ayurveda, segundo os textos antigos há três qualidades de 

alimentos. Cada qualidade de alimento altera a consciência. O jejum, quando jejuais, altera a 

consciência. Se vos alimentardes de alimentos pesados, ireis sentir-vos pesados, não apenas no 

vosso saco de comida mas também na vossa consciência. A consciência, nesse mundo, é apenas 

uma secreção da matéria, da alimentação. É por isso que tenho dito, e volto agora a dizer, que o 

obstáculo maior à vossa liberdade é a vossa identificação com esse corpo. Enquanto existir a 

menor identificação com esse corpo não podereis ser livres. Vós estais nesse corpo, mas daí a 

dizer que sois esse corpo, há aí um erro prodigioso. 

 

A refutação, é preciso hoje admitir – sem já falar da refutação tal como a expliquei antes – é 

preciso admitir e perceber que tudo o que vos aparece como sendo real nesse mundo, mesmo 

através das vossas percepções, não é real. O que parece real é falso e o que parece irreal é real. 

Quando compreendeis isso e vivenciais isso, então sois livres. As circunstâncias que se vivem 

actualmente na terra oferecem significativamente a capacidade para realizar isso. Vós não sois 

esse corpo, a consciência é uma secreção do corpo e dos alimentos que absorveis. O que chamais 

Supramental, Supraconsciência, não tem nada a ver com isso. 

 

Apenas o Desconhecido, para a consciência, é a Verdade. Não me refiro aos vossos sonhos, não 

me refiro aos símbolos, refiro-me ao que é totalmente inacessível à pessoa e, portanto, à 

consciência. Então, sei muito bem que nos aspectos que vos foram comunicados e que vocês têm 

seguido, houve uma espécie de pedagogia para vos aproximar disso. Mas a última reversão, o 

último retorno a que podereis  aceder agora, é apenas a aceitação de que não sois esse corpo, de 
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que não sois essa consciência, a aceitação de que tudo o que vos parece real é irreal e que tudo o 

que não conheceis, quer dizer, que vos parece irreal, é a única Verdade. 

 

Se aceitarem estas premissas, não há nenhum obstáculo que se possa atravessar no vosso 

caminho, nem sofrimento, nem apegos, nem o que quer que seja. O problema principal da 

consciência, em especial com o que vivem neste momento, é a identificação com o corpo, é a 

identificação com a consciência. Vós sois a consciência, claro, mas não aquela que experimentais 

nesse mundo. Além do mais, alguns dos Anciãos, ainda estava eu incarnado quando vos falaram 

da irrupção, da vinda do Supramental. E claro, a descida do Supramental imprime-se no saco de 

comida através  do que chamais as Portas, as Estrelas, os novos Corpos, os circuitos individuais, 

mas tudo isso diz respeito sempre ao que sois capazes de viver e de sentir. Mas vocês são 

anteriores à consciência. 

 

A solução final para a morte… vocês nunca morreram, vocês nunca morrem, aquilo que vós sois, 

mas a solução para a morte, a solução do enigma, é pôr fim a toda a busca. Os fundamentos para 

o cessar dessa busca são não mais se identificar com esse corpo. É um veículo que apareceu um 

dia e que irá desaparecer num outro dia. Onde está a permanência, aí ? Aceitai isso, colocai como 

postulado que a vossa realidade é irreal, e que a irrealidade que não conheceis é real. Isso vai 

conduzir a uma translação da consciência de um ponto ao outro, à qual eu tinha chamado o ponto 

de vista. Não se trata de um ponto de vista mental, é a localização da própria consciência. Se 

fizerem isso não poderá restar nenhum obstáculo. Já vos tinha dito durante a minha vida : as 

minhas palavras não falham, e vocês são numerosos , quer seja a rejeitar as minhas palavras, quer 

seja a tê-las vivenciado e sentido os seus efeitos, e a realizar, se posso dizer, a Verdade que sois. 

 

Sobretudo agora, não vos podereis apoiar sobre absolutamente nada do que vos é conhecido para 

serdes livres. É certo que existem arquétipos no que chamais mundo imaginal, mas vocês não são 

esses arquétipos, vocês são anteriores a qualquer manifestação, a qualquer expressão, a qualquer 

projeção. E quando aí estais, nada do que se passa na Ilusão desse mundo poderá vos afetar. Mas 

enquanto houver alguma identificação com o mundo, com uma história, com a vossa pessoa, não 

podereis ser livres. Observem, isso irá findar, mesmo se ainda acreditais estar sobre este mundo, 

ireis ver muito brevemente que não é verdade, quer queiram ou não. O interesse em aceitar essa 

mudança de ponto de vista da consciência, é remover todos os obstáculos, mas enquanto 

associardes mesmo as vibrações do Supramental à vossa pessoa, ireis manter um vínculo com a 

Ilusão. Mas são livres, se quiserem permanecer na Ilusão, que vos faça bom proveito, é porque a 

vossa consciência ainda precisa de experimentar. 

 

Nenhuma religião, nenhuma energia, nenhum texto, nenhuma escuta, poderá vos tornar livres, 

pois já sois livres. São exatamente os véus, as crenças, que fazem acreditar no contrário e que 

fazem aderir ao que viveis em vez de viver a Eternidade, o Coração, podeis chamar isso como 

quiserdes, mas é a Verdade. Se quereis recordar o que sois verdadeiramente, precisais voltar à 

fonte da consciência. Não me refiro à primeira consciência emanada do Absoluto, do Brahman, 

refiro-me à vossa consciência a partir do momento em que estais nesse corpo. Procurem recordar, 

se quiserem, olhem no passado tentando lembrar o que foi esquecido anterior à consciência de 
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ser um indivíduo, quer dizer, antes dos três anos. Mas devo dizer que hoje, vendo o que vejo, tudo 

mudou muito. 

 

Os últimos nós que restam são resultado do medo, como sabeis. Do medo da morte, do medo da 

mudança, do medo  do desconhecido, do medo do sofrimento, do medo do olhar do outro, do 

medo de um julgamento, último ou superior. Mas quem poderá julgar o que é falso a não ser os 

falsificadores ? Não precisais de vos julgar, não é preciso julgar ninguém. Deixai cada um livre de 

viver o que tem para viver porque essa é a sua verdade mesmo que seja ilusória. Mas defini 

também, claramente, o vosso objectivo. Qual é o vosso objectivo ? Observai isso sem esquivas. Em 

verdade, o que procurais ? Não podeis responder : «  Procuro a Luz » , pois isso quer dizer que a 

procurais no exterior e então é uma luz falsa. A única Luz verdadeira está aí, no meio do peito, não 

precisa de nenhum enfeite, de nenhuma história, de nenhuma decoração, de nenhuma forma. 

 

Estais ainda em alguma busca ou já haveis parado de buscar? O vosso coração, não precisa de ser 

procurado, sabeis onde se encontra : no meio do peito. Quer seja o coração físico quer seja o 

coração de eternidade, sabeis onde está, e no entanto continuais a alimentar a vossa cabeça. 

Então, claro, voltando à tua pergunta, a consciência não é senão uma secreção do saco de comida. 

A Supraconsciência, não a percebeis senão através da interação com o saco de comida, não se 

trata mais de energia, é o que chamais vibral, e que nós, no Oriente chamamos o “plan de la 

Citta”. Por outras palavras, deveis ficar firmemente ligados ao vosso coração essa é a única 

Liberdade. Se ficais ligados com o que se passa, como quereis encontrar a imobilidade e a Paz ? 

 

Então, sim, o saco de comida absorve os alimentos. A quintessência desses alimentos orienta a 

vossa consciência, a consciência efémera, mas aligeirando essa consciência efémera, ireis 

aproximar-vos, se assim o posso dizer, do coração. Porque é que foi tão implementado, em todas 

as tradições, o jejum, a quaresma como dizeis no Ocidente ? Porque quando privais o corpo de 

comida ireis observar muitas coisas, mas também não é isso que vos tornará livres. A Liberdade 

jamais será uma privação, é uma completude, é uma expansão, é uma abundância. E se na vossa 

cabeça pensais de forma limitada, se pensais karma, se pensais corpo, se pensais símbolos, não 

sois livres. A Liberdade é uma evidência que aparece quando tudo o que é irreal – e que 

considerais como real – desaparece. 

 

Mas vocês não podem fazer desaparecer o mundo, ele é o que é, e no entanto, tal como eu disse, 

existe uma consciência chamada Turiya, que é aquela equivalente ao sono. Cada noite, 

adormeceis e o mundo desaparece. No entanto, não tendes nenhuma apreensão em relação ao 

acordar na manhã seguinte, depois de ter desaparecido durante a noite. O que é que desaparece ? 

A consciência efémera. É substituída pela consciência Turiya, que não é a Supra consciência, e que 

é o elemento que mais se aproxima do Parabrahman, do Absoluto ou do Liberado Vivo, é a mesma 

coisa. Não se deixem confundir com as palavras. Permanecei concretos, permanecei factuais, pois 

os conceitos,  só por si, podem indicar outra coisa diferente do que viveis de facto, pois a partir do 

momento em que falais de factos, ireis interpretar, e cada um irá interpretar ao seu modo, à sua 

maneira. Não interpreteis os factos, observai-os. 
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Quando vocês têm uma dor, mesmo sem falar de doença, sabeis muito bem que a vossa 

consciência é atraída para a dor, e isso é normal. É um sinal de alarme, como quando um condutor 

vai a conduzir e vê no seu carro um sinal de alarme a piscar pedindo uma revisão ou uma mudança 

de alguma coisa. Não podeis negligenciar isso, mas será que vocês são a luz de alarme que acende 

? Não vos viria à lembrança a identificação com outro corpo, com o vosso carro. O único 

problema, é que estais encerrados dentro do corpo, e não tendes nenhuma possibilidade, dentro 

do que vos é conhecido, de vos reencontrar, e todos aqueles que vendem yogas, todos aqueles 

que vendem técnicas, são charlatães. 

 

Está bem que existem alguns yogas particulares que permitem uma aproximação de… é nesse 

sentido que alguns dos Anciãos vos deram inúmeros exercícios, mas fazei à partida essa revolução 

interior: nada do que acredito ser real é a realidade ; apenas o irreal é real e eu não o conheço. É 

algo de inesperado,  não se pode apreender, não se pode buscar e rebuscar, apenas podem 

esvaziar-se, no que se chama, creio, o instante presente, o aqui e agora, o silêncio, porque quando 

há o silêncio da pessoa, a imobilidade do corpo, a consciência fica disponível para o Desconhecido. 

Mas se ficarem identificados com o saco de comida, não podem ser livres porque o corpo, o saco 

de comida, um dia irá desaparecer. Quem é capaz de me dizer para onde irá depois ? Quem é 

capaz de me dizer onde é que estava antes, quando o corpo não tinha sido ainda segregado 

através da união entre o pai e a mãe ? 

 

Então, esse corpo é o templo do sagrado, mas é um saco de comida. É como se ainda acreditassem  

que Deus se encontra num templo, mas isso são disparates, histórias de adormecer. São suportes 

que permitiram ir para dentro, mas não para adorar uma estátua ou uma representação como 

fazem na Índia e no Ocidente. A consciência desse corpo, a consciência de quem vocês são nesse 

mundo, depende unicamente do saco de comida e da alimentação. Uma vez esse ponto adquirido 

como pensamento, verificai por vós mesmos. Supor que o real é irreal e que o que pensais ser 

irreal ou inacessível é a única realidade, muda o jogo ao nível da consciência, tal como o princípio 

da refutação. 

 

Continuemos. 

 

 

Questão de M – M : existe alguma diferença entre o Absoluto e a Iluminação? 

 

São totalmente opostos. A Iluminação é alcançada na cabeça, o Absoluto é alcançado pelo 

coração. O Absoluto não é a Luz, é a fonte da Luz. É por isso que em minha vida o nomeei de 

Parabrahman. A Iluminação, a Luz na cabeça, é um sucedâneo da Luz autêntica, é uma falsificação. 

A iluminação acontece na periferia. A verdadeira Luz não pode ser vista, nem com os vossos olhos 

nem na visão etérica. Só a visão do coração vos pode mostrar a Verdade, e essa Verdade não 

precisa de formas nem de cores. Então, entre os chineses, isso é conhecido como Tao, na tradição 

original hebraica, é conhecido, creio, como o que está para além da Luz, o Ain Soph Aur, mas tudo 

isso são palavras que tentam dar uma aproximação da Verdade. Nenhuma verdade percebida vos 

fará viver a Verdade, só vocês a podem viver. 
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Mas não há aí nenhuma obrigação. Digo simplesmente, e isso, quaisquer que sejam as 

circunstâncias particulares desta época... vós sabeis, durante a minha vida e também nas minhas 

partilhas convosco aqui, nunca falei acerca de eventos, porque os eventos fazem ainda parte da 

história. Claro que quando os eventos chegam e que vocês os veem, há efetivamente um choque. 

O choque é coletivo e repercute-se sobre os indivíduos,  foi uma forma de preparação ou de 

antecipação, mas hoje, como disse, não preciso de falar tão alto porque estais mais permeáveis. 

Isso foi transmitido em muitas ocasiões pelos Anciãos, com as histórias das camadas isolantes, 

mas isso diz respeito a este mundo. 

 

Cabe a cada um definir no seu interior, ver os atos e os factos, concretos, reais e não sugeridos, 

imaginados ou pensados na cabeça. 

 

Qual era a pergunta? 

 

 

Questão : existe alguma diferença entre o Absoluto e a Iluminação? 

 

A Iluminação é um sonho que pertence a esse mundo. A Iluminação, é o divisor, o divisor que os 

impede de realizar o que já sois, que alimenta o ego, que alimenta o efémero. O Liberado vivo, o 

Absoluto, nada tem a ver com qualquer manifestação que seja, com qualquer mundo ou dimensão 

que seja. O Liberado vivo sabe que é todas as formas, de todos os mundos, que é todas as 

consciências. Já não precisa de particularismo, já não precisa de jogar o jogo da manifestação, 

mesmo que seja nos mundos livres. Mas o que neste mundo chamas Iluminação é uma farsa, é um 

engano que não conduz a parte nenhuma, que apenas reforça a Ilusão. É um substituto da Luz, é o 

que usam todas as espiritualidades, é o que usam todas as religiões. 

 

Hoje em dia vocês estão mais permeáveis. Porque quereis encher-vos de conceitos? Porque 

quereis encher-vos de histórias? Observai isso. Olhai atrás de quê vocês correm, em vez de serem 

vocês mesmos. Nesse mundo, é um jogo, mas um jogo que apenas tem um tempo, e além do mais 

esse jogo, na terra, é particularmente doloroso, mesmo quando são iluminados. Nesse mundo, a 

busca não irá terminar nunca enquanto a vossa consciência estiver virada para o exterior. É 

preciso que entrem cada vez mais profundamente na vossa intimidade. Penso que nomeiam isso o 

Coração do Coração, o Coração de Eternidade ou do Ser, isso são apenas expressões,  mas que vos 

direcionam, e esses são os factos : quando estais no coração sois livres. Não precisais de nenhuma 

história, não precisais de aderir ao que quer que seja, viveis a vossa vida material tal como deve 

ser vivida mas não há mais questões, não há mais interrogações. O Espírito é revelado, o Absoluto 

está presente, revelado. 

 

Mas lembrem-se, o Absoluto não pode ser procurado, porque se o procurais, na vossa consciência 

existe uma distância com aquilo que já sois. Façam a experiência, fiquem nos factos sem disfarces, 

sem conceitos. A vivência do Desconhecido, do Absoluto, acaba com todo o sofrimento, acaba 

com a crença num personagem, numa forma, num mundo. Aí reside a verdadeira Paz porque ela é 
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eterna. Não depende da forma, não depende da alimentação. Depende apenas do facto real de 

viver a Liberdade. 

 

Viver a Liberdade não quer dizer fazer o que vos apetece no vosso exterior. Ser livre, é viver isso 

no interior, ver que não há mais adesões, não há mais crenças, não há mais emoções, não há mais 

mental, mesmo se este seja útil até ao fim dos vossos dias, mas deixa de poder comandar, deixa 

de poder dirigir a vossa vida.  O Absoluto apenas se pode viver, não se explica. É uma certeza 

interior que não depende de nenhuma crença, de nenhuma adesão, e que na verdade não 

depende de nada desse mundo. 

 

Como sabem, os povos primitivos falam de uma vida dentro do sonho, mas essa vida que vocês 

vivem com essa materialidade é um sonho, diria antes um pesadelo, onde em geral todas as 

religiões, todas as espiritualidades levam a acreditar que é preciso buscar, que é preciso 

aperfeiçoar-se. Mas ao fazer isso colocam uma distância com o que já sois. Olhai isso. Não 

podereis reconhecer-vos enquanto procurais, pois apenas precisais de ficar, aí, no coração.  Isso é 

um facto. Não é um ponto de vista do espírito, é uma realidade, a única Verdade que põe fim a 

todo o resto. 

 

Agora, não faço das minhas palavras nenhuma obrigação. Se a vossa liberdade vos leva a 

experimentar uma forma, então fazei-o. Em geral, os espirituais, os espiritualistas, chegam a essa 

conclusão no final da vida. Passaram a vida, a sua vida, e não apenas esta, todas as vidas, em 

busca do que estava mesmo à sua frente. Viam tudo menos o seu nariz. Isso não é um erro, é a 

livre expressão da consciência. O Absoluto não tem nada a ver com a consciência, não é 

inconsciente nem consciente, nem supraconsciente, antecede a consciência. Além disso, neste 

momento, muitos de vocês começam a vê-lo, a vivê-lo. Permanecendo imóveis, sem 

pensamentos, sem objetivos, sem intenção, tudo é possível e o falso real se afasta então, deixando 

aparecer, tal como disse, o que esteve sempre aí. 

 

É o mesmo princípio : o sábio aponta para a lua, o idiota fica a olhar para o dedo. A consciência é 

idiota. Ela apenas funciona nesse mundo pela atração- repulsão, aquilo a que chamais dualidade. 

A única filosofia que permite desobstruir de toda essa confusão espiritual de todas as religiões, é a 

Advaita Vedanta, a não-dualidade. Mas não façam disso um conceito, vivam a experiência e vejam 

isso por vós mesmos. Eu dei-vos as chaves e as chaves não podem falhar, ainda mais agora quando 

tudo é permeável. 

 

Continuemos. 

 

 

Questão : bom dia Bidi... 

 

Bom dia. 
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Questão de E. : ... e um grande obrigado por tudo. Não tenho perguntas, mas se você tiver 

qualquer coisa para me dizer, agradeço. 

 

...Silêncio... 

 

Também tu, neste momento, podes observar a tua própria vida, tal como M. na questão anterior, 

Tu te colocas, espontaneamente e cada vez mais, no testemunho e no observador. A única 

observação a fazer, a retificar,  é que essa observação deve dizer respeito apenas ao momento 

presente. O passado é um peso, está morto; o futuro é uma projeção. Então, o observador que 

ficas, a observadora que ficas, deve colocar a sua consciência, mesmo a efémera, sobre o instante 

presente. É assim que podes recuperar a graça do teu corpo (eu não disse gordura ), a graça do teu 

corpo, a harmonia, o movimento adequado. De momento, está desequilibrada, como 

observadora, sobre o passado. É a memória, são os automatismos. Acaba com isso. Quando isso 

chega na tua consciência, nunca faças comparação entre agora e ontem. Torna virgem o instante 

presente. 

 

O instante presente não deve ser colorido com qualquer passado nem com qualquer experiência, 

mesmo se por vezes se encontram analogias fulgurantes e patentes entre o que é dado a ver 

agora e o que foi vivido na infância. Mas se o revives é justamente porque foi ultrapassado. Não 

serve para nada fazer uma ligação entre os dois pois já estão ligados. É preciso que te afastes 

disso, colocando a consciência no que vives, sem referencia ao passado, pois sem isso vais 

desestabilizar o observador que és e fazes reviver o passado no teu corpo, com formas diferentes, 

nomes diferentes, mas é a mesma coisa, e isso não estás a ver. 

 

Então,  tu te apoias, mesmo na tua observação, sobre o passado. O presente deve ser livre de todo 

o passado. Não procures ligar qualquer acontecimento que seja ao que te é conhecido, sem isso 

não podes ficar disponível para o Desconhecido. Se compreenderes isso, se aceitares isso e 

procederes dessa forma, serás Absoluto instantaneamente. 

 

És tu mesma que pões véus no teu presente; não há nenhum culpado no exterior. És tu mesma 

que te agarras ao teu passado e o fazes reviver. Não há aí nenhuma Liberdade. Já é muito bom te 

colocares como observador, mas tal como digo sempre, quando observais, quando estais no 

testemunho ou no observador do que se desenrola na vossa vida ou no vosso corpo, nunca disse 

para se apoiarem no passado ou para antecipar o futuro, bem ao contrário. Fiquem virgens e 

disponíveis, totalmente livres de ideias, de conceitos, para viver o que está no momento presente, 

o que quer que seja. 

 

É o que tenho para te dizer. 

 

 

Questão de I. D. :  Quando vivemos a Liberação, o mental e os hábitos voltam, mesmo quando 

são observados. Tendes algum conselho a dar? 
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Sim, o conselho é válido para todos e para cada um. Claro que têm hábitos e automatismos, e isso 

é precisamente porque vocês são o observador. Antes, vocês não conseguiam mesmo ver isso, isso 

acontecia automaticamente, mas é precisamente o facto de ver isso que vos mostra que mesmo 

estando presente, isso não é o que vocês são. Então, não serve de nada lutar contra os hábitos, 

contra os movimentos involuntários, ou as crenças espontâneas. Se os tentas expulsar vais dar-

lhes peso. Simplesmente, observa. Creio que tinha já dito : “ Atravessai isso “ . Isso quer dizer 

simplesmente ser o testemunho imóvel, silencioso, que observa, como dizes. Mas se observas e 

ficas na observação, sem te quereres opor, lutar contra ou resolver, ao fim de algumas 

observações deixarás de ver isso. Agora se a tua consciência se sente implicada pelo que observas, 

isso irá sempre voltar. 

 

No momento em que o testemunho vê os automatismos, os erros, aceitai-os, porque, à vez, vocês 

não são isso nem aquilo, e ao mesmo tempo vocês são isso e aquilo. Durante a minha vida eu dizia 

“ neti neti “, nem isto nem aquilo. Hoje, graças à vossa permeabilidade, acrescento : vocês são 

também isso e aquilo, mas é justamente por serem o observador que já não estão implicados, que 

já não se identificam com o que se passa. Mas não fiquem fixados no que se passa senão ficam 

presos na Ilusão. Então, é normal, é mesmo essencial para o Liberado vivo, quer seja de hoje como 

de ontem ou anteriormente, observar isso claramente. Os automatismos não são para erradicar, 

alguns são importantes. É preciso ver e não se sujeitar a eles, então eles desaparecerão. A partir 

do momento em que tu observas sem querer interagir, desaparecerão por si mesmos. É assim que 

descobres o silêncio, a imobilidade, a tranquilidade, e que és liberado. 

 

Não é querendo acabar com os hábitos, não é querendo erradicar tal comportamento, é 

observando, aceitando, não para ficar a eles submetido mas para demonstrar a ti mesmo quem é 

o chefe. É o hábito? É a mente? É a crença? Ou é a Liberdade? O testemunho ou o observador são 

a localização ideal nos dias de hoje, para aqueles que não estão liberados. Observem os hábitos, 

observem os automatismos, sem julgar, sem condenar, sem rejeitar. Também não se trata de 

aceitá-los mas de observar. É a clarificação do testemunho, da Luz, do Coração do Coração, da 

Infinita Presença, como vocês dizem, que irá agir.  Não é a vossa consciência que poderá aí agir, 

senão é a que preço? O que querem vocês controlar? 

 

A maior mudança, na hora atual, para aqueles que vivem o estado de testemunho ou de 

observador, o Si, se assim quereis, o “ Eu Sou “, é antes de tudo magnificar o  “ Eu Sou “. Ora vocês 

estagnam esse estado quando o vosso “ Eu Sou “ é dirigido para o comportamento, para o hábito, 

ou a memória que vos incomoda. Mas quando vocês são Liberados vivos, realmente, observam os 

automatismos sem nenhuma dificuldade, mas vocês sabem muito bem que não são nenhum 

desses automatismos.  É inútil quererem opor-se, ou então entram na dualidade, bem - mal, medo 

– Amor, sofrimento – Alegria, e vão oscilando de um a outro. O mais importante é a imobilidade 

do testemunho ou do observador, aquele que vê, aquele que sente, mas que se deixa atravessar, 

sem interagir, sem reagir. 

 

Nesse momento, a Liberdade se desvela e é essa Liberdade que dissipa os automatismos, que 

dissipa as memórias. O testemunho é essencial para a Liberação, mas não façam do testemunho 
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um ator. Vou retomar a ideia da cena de teatro que expliquei longamente em 2012.  Como se 

apresenta esse mundo? É uma cena de teatro, vocês estão na cena de teatro e representam um 

papel. Um dia,  percebem que  não são aquele que representa a cena de teatro e um papel , mas 

aquele que observa, o testemunho. E à força de observar, um dia a peça termina e vocês saem do 

teatro. E aí o que é que vão descobrir? Que nunca existiu teatro, nunca houve testemunho,  nunca 

houve nenhuma cena. São apenas jogos que não têm nenhuma substância aos olhos da Verdade. 

 

Todos os jogos, quaisquer que sejam, irão levar cada vez mais longe dentro do jogo. Vocês sabem 

que o jogador não consegue parar de jogar, é inútil, mesmo que tenha bons resultados. E emprego 

a palavra jogador tanto para a cena de teatro como para aquele que joga a dinheiro, é o mesmo. 

Enquanto não perceberem que são aquele que observa o jogador, continua a identificação com o 

jogador.  E quando vocês passam a ser o espectador ou a testemunha, o jogo fica menos 

interessante e um belo dia vocês param de observar, saem do teatro e então se apercebem que 

nunca houve teatro  nem observador, e que tudo isso apenas foi passando.  Aí está uma imagem 

do que quero dizer.  

 

Continuemos.   

 

 

Questão de D. G. : pode falar-nos sobre a Autonomia? 

 

A Autonomia é interna, não depende de nenhum conceito, de nenhuma crença, de nenhuma 

ideia, de nenhuma relação, de nenhuma projeção nem de nenhum passado. É vão e ilusório 

considerar a Autonomia possível neste mundo, uma vez que vocês são obrigados a ganhar a vida, 

a ter uma vida social, familiar, a cumprir as obrigações que fazem parte do jogo comum. A 

Autonomia é o momento em que o espectador e o testemunho decidem abandonar a sala de 

espetáculo, não para fugir ao que quer que seja mas porque está farto de assistir ao espetáculo.  O 

mundo nada mais é do que uma cena de teatro de má qualidade, mas já esqueceram isso. Então, 

todos os argumentos, todos os conceitos, todas as energias, fazem parte da Ilusão. Ser autónomo, 

é passar do testemunho à realidade. 

 

O testemunho começa a ressentir a Liberdade. Pelo menos, ele vê o que não é a Liberdade: os 

jogos de cena, os cenários, as histórias, as confrontações, as alegrias e os prazeres deste mundo. 

Vocês sabem muito bem que aí tudo se deve repetir para permanecer. A alegria, passa. O sexo, 

passa. Numa aquisição, do que quer que seja, o prazer passa, o sofrimento também passa, seja 

pela morte, seja pela cura. Mas quem é que representa tudo isso senão o ator? Só vocês sabem se 

querem ser o ator, o espectador, ou aquele que não depende de nenhum jogo, de nenhuma 

observação. Geralmente, há esta lógica : ator, espectador ou testemunha, observador; de seguida 

vocês percebem que nunca houve ator, nem cena de teatro e ainda menos observador. 

 

E aí, é o Desconhecido, que é sempre inimaginável. Sempre impossível de conceitualizar. Aí está a 

Autonomia : não mais depender de conceitos, não mais depender de ideias. É certo que dependeis 

da sociedade, da vossa família, do vosso marido ou da vossa mulher, dos vossos filhos,  dos 
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impostos. Isso durará enquanto a cena de teatro existir.  A Autonomia é interna. Aparece assim e é 

por isso que vos foi proposta a Via da Infância, a via da inocência, a via da espontaneidade. 

 

Qual era a pergunta? 

 

 

Questão : pode falar-nos sobre a Autonomia? 

 

Então está respondido. 

 

 

Questão de I.T. : neste período de caos, tem algum conselho para sair do medo e dos apegos, 

fonte de sofrimento? 

 

...Silêncio... 

 

O sofrimento está sempre relacionado com o ator. A saída do sofrimento chega quando és 

espectador.  Ora vocês são parte  integrante da vossa vida, e então, estão apegados a alguns 

princípios, a alguns afectos, no sentido moral do que é a vida:  família, filhos, trabalho. No 

entanto, vocês começam a ver que o que tem governado a vossa vida até agora não pode mais se 

manter. Isso não é uma chamada à fuga, não é um convite para fugir das responsabilidades, mas é, 

finalmente e definitivamente, passar de ator a espectador. Enquanto fores parte integrante do 

jogo, da mesma maneira que quando vês um filme, vais sentir emoções. Podes mesmo identificar-

te com os personagens do filme. Mas se te tornas realmente o espectador, sem tomar parte da 

tua própria vida, da tua pessoa, da tua família, do teu próprio trabalho, então não terás 

problemas. 

 

Não procures resolver como ator, a cena de teatro que te causa problemas. Torna-te tanto quanto 

possível o espectador. Observa, mas sem julgar, tanto ao outro como a ti mesmo. Observa o que 

no passado te satisfazia e agora já não te satisfaz de nenhuma maneira. A partir daí, não se trata 

de romper com algo ou de parar com tudo o que possas imaginar ou pensar, mas sim de mudar o 

ponto de vista. Tu não és o ator, és o testemunho. Coloca-te  de preferência no testemunho e o 

ator não terá mais nenhuma influência sobre ti. Então, verás que as coisas se transformam, sem 

que haja necessariamente eventos dramáticos a viver. Percebe que, como dizes, é o teu próprio 

apego aos valores, às seguranças que funcionaram  até certo momento e que agora já não 

funcionam mais. Não podes mais viver nessas seguranças, não consegues mais viver nessas 

projeções, apenas consegues viver na felicidade imediata. E vais privar-te dessa felicidade 

imediata quando deixas livre curso ao ator mais do que observas sem aí te investires. 

 

Não te convido a uma desresponsabilização mas bem ao contrário, a uma tomada de 

responsabilidade. Porque apenas existes tu, não há marido, nem mulher, nem trabalho – tudo isso 

diz respeito à pessoa. Instala-te no sofá e observa. Não tentes reagir, nem lutar, nem te opor, nem 

confrontar, como fazes sistematicamente, pois a cena que está a passar é falsa. É preciso de algum 
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modo mudar o cenário, mas não pela tua vontade, nem pelo desejo, nem mesmo pelo Amor – o 

Amor não se ocupa disso -, mas simplesmente pelo testemunho, pelo observador, pela Infinita 

Presença. Enquanto estiveres preso a um ideal,  dentro de uma relação, num trabalho, dentro de 

uma necessidade de ganhar a vida, o que é de facto necessário, tornar-se autónomo, não mais 

sofrer, é já em si um fazer sendo mais do que um fazer para querer ser. Contenta-te em ser e tudo 

se fará, a partida se recreará, não precisas de mudar o ator ou modifica-lo. 

 

Ao fim de tanto e tanto tempo, isso faz toda a diferença entre viver  experiências de Luz e ser a 

Luz, Ser Luz não pode se acomodar com nenhuma personagem, com nenhuma missão, com 

nenhum papel, com nenhuma função, porque quem diz missão, quem diz função, quem diz papel, 

diz projeção e aí dualidade. 

 

A solução é observar, não para julgar ou avaliar a situação, mas para ver claramente e tu não a 

podes ver claramente sem que toda a tomada de posição e toda a reivindicação da pessoa parem. 

Não podes ficar implicado no jogo de um papel e querer mudar o jogo.  É preciso ficar a observar o 

jogo. É assim que ele muda.  Então privilegia o silêncio, o momento presente, a imobilidade. 

Confia no que és e não na tua pessoa. Confia na Liberdade. Considera isso como um jogo, mesmo 

que esse jogo seja cansativo.  Não te coloques como ator, pois senão estarás sempre na resposta, 

quer dizer na dualidade. Uma peça de teatro é dual por natureza, quer te faça rir ou chorar. 

 

A Alegria nada tem a ver com isso. A Alegria não depende de nenhuma circunstância, de nenhum 

ganho, de nenhuma perda, de nenhuma vantagem. Ela é espontânea. Mas se te posicionas como 

ator, não podes ser espontâneo, pois todas as tuas reações, todas as tuas ações, vão estar 

coloridas, condicionadas pelo passado e pela cena anterior. Como queres encontrar assim a 

Liberdade? 

 

Precisamente neste período de caos, como dizes, não há melhor oportunidade para deixar de 

jogar o jogo do caos. Olha, observa. Não sejas o jogador, aceita o jogo que olhas mas não te 

confundas com ele. Tudo isso são conceitos mentais daquilo que para ti representou durante a tua 

vida, a família, o casal, a casa, os filhos, a tradição, mas isso está inscrito nesse mundo. Acreditas 

que, no dia em que desapareceres desse mundo, irás encontrar os elementos que conheces 

agora? Poderás criá-los, na imaginação, mas jamais serão reais, ainda menos reais do que o que 

agora vives. 

 

... Silêncio... 

 

Se ainda não estás a dormir, outra pergunta. 

 

 

Questão de Ma... : o Espírito do Sol poderá dar-nos um duche de Luz? Se sim, devemos ficar em 

contacto com o Sol? 
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Hoje em dia o Sol se transforma, os véus foram descerrados, na sua maioria. O sol da manhã, os 

primeiros raios, são um duche de Luz. O Comandante praticou isso toda a sua vida. Se vocês 

precisam de um objeto exterior, o Sol é o ideal mas recordo que vocês são também o Sol. Durante 

este período de facilitação tomem um duche do vosso próprio coração. Para quê se preocupar 

com algo que é exterior se isso já está em vocês? É ainda ter necessidade de uma projeção. Está 

certo, isso é útil, não estou com isto a dizer que não serve para nada, apenas estou a propor algo 

de mais direto. Vós sois o Sol, ele está em vocês. E se tomas um duche de Luz  com o Sol que vês, 

tu vais recomeçar. Como eu dizia, o Comandante fez isso a vida toda. Mas o Sol, ele está em ti, 

então banha-te com o teu coração. Para de imaginar que é algo de exterior.  Na verdade, isso é o 

que disse Cristo, certo?  “ mantém a tua casa limpa. “ Como é que podem lavar a vossa casa por 

dentro? Pelo coração. 

 

Mas, é certo que a forma mais próxima desse duche de Luz, é o sol da manhã, quer fiquem de 

frente para ele ou de costas. Mas podem também, e penso que o Comandante já tinha dito isso, 

ficar na vossa cama pensando no sol da manhã. Mas esse sol da manhã levanta-se em 

determinado local, então, logo que aí colocam o pensamento, ele é exterior, há projeção. 

Coloquem o sol onde ele está realmente e aí sereis banhados em permanência pela Luz. 

 

Seguinte. 

 

 

Questão de V. : bom dia, Bidi, e um grande obrigado por tudo. Não tenho perguntas mas se tem 

algo para me dizer, fico agradecida. 

 

...Silêncio... 

 

Aqui está o que tenho para te dizer: encontra o silêncio, todos os silêncios possíveis, instala-te aí. 

Não estou a falar de meditação, não estou a falar de vibração, estou a referir-me ao verdadeiro 

silêncio, não apenas das palavras mas também dos pensamentos, dos estímulos sensoriais 

quaisquer que sejam. Nesse silêncio irás encontrar-te com mais clareza. Já não precisas de 

contactos, já os viveste com os povos da natureza, com as entidades, com tudo o que podes 

imaginar; tu precisas de te encontrar a ti mesma, e de agora em diante vais poder reencontrar-te 

no silêncio. 

 

Não estou a pedir isolamento mas simplesmente para observar o silêncio de cada estímulo, sem 

meditar, sem querer encontrar um objectivo, mas pelo contrário, ficar plenamente consciente, na 

consciência efémera. Observa e deixa correr o que emerge, não afastes nada, qualquer que seja o 

número de coisas que irá passar, pois serão muitas. Deixa-as passar, deixa-as atravessar, não te 

afastes, nada retenhas. Silêncio dos sentidos, silêncio das palavras. Se realmente há silêncio, isso é 

alcançado na totalidade no momento. Penso que Maria chamou isso, várias vezes, “ acolhimento 

”, “ acolher “. 
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O silêncio é o posicionamento ideal para acolher a Verdade e a viver. A Verdade não precisa de 

nenhum álibi deste mundo, apenas é. Não depende de nenhum conceito, de nenhuma ideia, de 

nenhuma evolução, de nenhum personagem. A Verdade desvela-se quando não há mais nenhuma 

projeção. É acolher o Desconhecido. 

 

Sê o silêncio, é o que te posso dizer. Não peço para ficares muda toda a vida, mas sê o silêncio. 

Coloca a ti mesma a questão do que quer dizer “ ser o silêncio “, e vive isso. 

 

... Silêncio ... 

 

Questão de E. : o que acontece com a fusão das mônadas ? Em que momento irá acontecer ? 

 

As Mônadas, é o que vocês chamam as  “ almas gémeas “ , creio, a Mônada que se separou em 

duas na primeira projeção do Espírito. Isso irá acontecer quando houver o retorno ao Espírito.  A 

fusão não é realizada... mesmo se isso for vivido na esfera sexual, ou da comunicação, isso é ainda 

uma fusão dos corpos que desembarca no Absoluto, pelo vibral, pelo ato em si mesmo, pelo 

afecto que é colocado. Mas a fusão das Mônadas tal como dizes, apenas se pode realizar a partir 

do corpo de Eternidade, uma vez que esses corpos de Eternidade são exatamente os mesmos, 

mesmo se a sua forma nesse mundo seja diferente. Isso não será mais a pequena morte da 

sexualidade mas a grande morte. O UM ficou dois, o dois retorna ao UM. Podemos falar assim das 

Mônadas. 

 

Mas, uma vez mais, não falo apenas para ti mas de um modo geral, uma Mônada que se encontra 

na matéria, nesse corpo, nessa vida, significa o quê? Que mesmo quando há diferença na 

aparência, no funcionamento, o Amor está sempre presente, não como uma ideia ou uma 

projeção,  mas como uma vivência, aqui, mesmo quando há antagonismos, e tudo o que há 

sempre, mesmo entre as Mônadas.  Um quer ir para um lado, o outro quer ir para outro lado. Isso 

faz parte do jogo das pessoas. A Mônada diz respeito ao corpo de Eternidade, ao corpo do Ser.  A 

fusão da Mônada separada será feita no corpo de Eternidade. 

 

Mas a particularidade desse Espírito comum que se dividiu em dois, essas duas Mônadas, enfim, 

essa Mônada, esses dois seres têm o mesmo corpo de Eternidade. Lembro que o corpo de 

Eternidade é o mesmo para toda a consciência, mas nas Mônadas, nas particularidades 

relacionadas com as origens estelares, com as linhagens, têm exatamente os mesmos códigos de 

Luz. Há uma sintonia total, quaisquer que sejam as distorções ligadas com esse mundo.  A vivência 

do coração das  mônadas não pode dar lugar a nenhuma interrogação sobre a realidade do que é 

vivido,  nem a nenhuma dúvida sobre a verdade dessa Mônada. 

 

Repito que a pequena morte será substituída pela grande morte, em termos iniciáticos. Isso quer 

dizer o quê? Que o que acontece, quando há possibilidade de união sexual, na condição de 

estarem ambos em fase de atividade, é que isso dará  a vibração do Fogo do Coração, o Fogo 

Ígneo como lhe chamais. Há uma alquimia com uma circulação de energia, da vibração e da 

consciência, que seguem, como exemplo, os grandes princípios do tantrismo, ou da sexualidade 
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taoista, onde a partilha não é apenas  física mas uma partilha de almas pela circulação num 

determinado sentido, em certos meridianos, e em certos circuitos. A sexualidade das mônadas é 

uma união mística que nada tem a ver com o uso dos genitais, eles servem apenas de 

instrumentos. Essa fusão, que utiliza o instrumento da sexualidade no corpo de Eternidade, é uma 

fusão de dois corações, uma vez que são o mesmo, que se tinha separado em dois. 

 

O que vou dizer pode causar problemas de compreensão nesse mundo, mas eu vos recordo que 

quando vocês não estão encerrados aí, nem nas esferas astrais intermediárias, quando são 

realmente livres, vocês podem fusionar com não importa qual coração,  salvo que aí, é uma fusão 

permanente, mas não priva de nada. O que eu poderia aí dizer mais é difícil de imaginar no estado 

atual da vossa capacidade de compreensão. 

 

Continuemos. 

 

 

Questão de I. D- L.:  não tenho perguntas mas  tem alguma coisa a me dizer ? 

 

Tu vivenciaste e descobriste, em menos de um ano, pela tua sensibilidade à energia, às emoções, 

ao mental, e também à tua sensibilidade física, descobriste um novo estado de ser. Sabes de 

forma incontestável que este é verdadeiro mesmo que ainda não vejas todas as suas facetas. Só te 

resta, para viveres todas as facetas e a Unidade, seres um pouco menos ganancioso, neste sentido 

não é um termo pejorativo. Essa avidez a que me refiro, é a necessidade, não de acumular 

riquezas  mas de acumular experiências, pois efetivamente, no teu caso, as experiências que 

vivenciaste, através da tua sensibilidade, dirigem-te para o coração, que já atingiste. 

 

Precisas simplesmente de ser, aí também, um pouco menos o ator e um pouco mais o espectador . 

Ou seja, ir mais além dessa avidez, que mais uma vez digo que não é pejorativa, ir indo cada vez 

mais com menos avidez e mais silêncio, quer dizer, aceitar deixar-se atravessar pelos sentidos, 

pela energia, pela consciência, sem querer reter nada. Deixa passar o que passa, não te fixes em 

nada, pois ao reter, fixas, e fechas a porta, novamente, ao Desconhecido.  No entanto, o essencial 

é que já conheces a Verdade.  Ela está presente, não precisas de a agarrar, deixa-a viver 

normalmente. 

 

... Silêncio ... 

 

Estou a escutar. 

 

 

Questão de N. : numa noite, depois da afirmação “ Eu sou Paz, Amor, Luz “ , percebi o quanto o 

Amor é o essencial. Pode falar sobre o Amor? 

 

Falar de Amor? Vai ver um poeta. O Amor descrito deixa de ser o Amor, já foi adaptado a esse 

mundo. O Amor verdadeiro é o silêncio, porque a partir do momento em que é descrito em 
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palavras, mesmo pelo Verbo, de alguma maneira o Amor já foi traído. O Amor nunca precisa de 

palavras, ele é. Assim, falar de Amor já é disfarçá-lo. É claro, pode falar-se de vibrações,  do 

coração, das Coroas, dos canais de energia, que são os testemunhos do Amor. Mas o Amor é 

indescritível. É o momento em que vocês se reencontram, é o momento em que não é preciso 

projetar esse Amor numa forma, num conceito, na adesão a uma ideia, é um fogo inextinguível 

que arde em permanência sem nada consumir. Isso é chamado entre vocês, creio, a consumação 

do Amor, tal com algumas Estrelas o descreveram. 

 

Mas se eu falar de Amor, faço-te sair do Amor. O Amor não é uma palavra, a não ser para os 

poetas, para os músicos, para os artistas, para os escritores, mas esse amor vem desse mundo. O 

Amor verdadeiro, que vocês chamam “ incondicionado” , relacionado com o Fogo Ígneo, o Amor é 

o Fogo Ígneo, essa queimadura de Amor que não queima a vossa pessoa, mas que vos abrasa em 

chamas. O seu testemunho é a Luz, não a da cabeça mas a Luz chamada vibral.  O Amor é sem fim, 

sem limite, sem início e sem forma. 

 

O Espírito, tal como o Absoluto, tal como a Infinita Presença, são o testemunho direto desse Amor 

verdadeiro. Ele apenas pode ser tocado, experimentado, estabilizado, e ser vivido de forma 

permanente, no silêncio. O Amor não pode ser agarrado, pois se estagna é alterado. O Amor que é 

descrito deixa de ser incondicionado e ainda menos incondicional. Noutras línguas diferentes da 

vossa, há várias palavras para o amor.  Há o amor comum, o fato de amar, que é sempre uma 

projeção mesmo em relação ao ser amado. O Amor incondicionado e incondicional não é uma 

projeção, é um estado, o verdadeiro estado. 

 

... Silêncio ... 

 

Em geral, nós o nomeamos, vocês o nomeiam em todas as línguas “ amor “ , mas em geral, esse 

amor apenas pode ser identificado com o que vocês conhecem sobre o amor, através dos laços 

afetivos,  primeiro com a mãe, que vos alimenta, depois com o ser amado, com os filhos, com a 

vossa profissão. O Amor verdadeiro não pode ser definido como qualquer um desses amores, ele é 

anterior a isso. O Amor traduz-se para vocês, quando ele é incondicionado, pela beatitude, pela 

felicidade, Shantinilaya como nós dizemos, nós os Orientais. 

 

... Silêncio ... 

 

Então posso dizer sem qualquer trocadilho, que amar não é o Amor, nesse mundo, porque o que 

vocês amam, mesmo o ser amado, mesmo os vossos filhos, não o podeis conceber senão como 

sendo vosso, o vosso amado, o vosso filho. O Amor não conhece a pessoa, não conhece a posse, 

ele é livre. O seu único testemunho, no limite podemos dizer, é a beatitude, são os êxtases, tais 

como Ma Ananda os viveu, que se podem ver ainda hoje através das fotografias. É isso, o Amor. 

Tudo o resto não é senão fragmentação, desvio, e no entanto felizmente que existe porque não 

poderia haver a menor experiência de consciência se não houvesse Amor, se não houvesse o facto 

de amar, em seu oposto, neste mundo. 
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Além disso, vocês dizem, na vossa linguagem, “ fazer amor “.  Mas vocês não podem fazer o que já 

são. Podem ver como as palavras traem a mensagem. Vocês não podem fazer o que já são.  Então, 

noutras línguas, há outras expressões que são da mesma natureza. Por exemplo, na expressão “ 

ficar enamorado ”, não se pode ficar enamorado, é a mesma coisa que para “ fazer amor “. Ficar 

enamorado, é cair em,  é ficar pesado. Ser Amor é ficar leve. 

 

Vocês consideram sempre o amor como algo exterior,  os filhos, a ocupação, a profissão, os 

amigos, a sexualidade. Mas enquanto vocês não tiverem feito Amor com vocês mesmos, e não me 

refiro aqui a masturbação, é claro, fazer Amor consigo mesmo é ser Amor, é a beatitude, é a 

felicidade, é o olhar das irmãs Estrelas quando o vivenciaram. É um êxtase que se basta a si 

mesmo. Ora, enquanto vocês não tiverem feito Amor convosco mesmos, como quereis amar de 

forma incondicionada e incondicional, se não sabeis o que isso é? A melhor aproximação é o Fogo 

Ígneo, a Coroa ascensional do vosso coração, assim como a Onda de Vida com os seus 

formigamentos de êxtase, ou ainda as Teofanias com Maria. 

 

O Amor verdadeiro não é nem uma projeção, nem uma posse, nem um relacionamento, de casal, 

de família. O que se poderia aproximar mais, neste mundo ilusório, é o amor maternal, na 

condição desse amor maternal não ser exclusivo, possessivo ou predador – pois o Amor torna 

livre. Se vocês amam alguém e esse amado se sente preso, isso não é Amor, quaisquer que sejam 

as palavras que vocês expressam. O Amor torna sempre livre, liberta o outro interiormente. 

 

Outra.  

 

 

Questão de C. : não tenho nenhuma pergunta mas tem alguma coisa para me dizer? 

 

... Silêncio ... 

 

Esquece-te a ti mesmo, põe férias de ti e sê livre. A única coisa a que te deves agarrar firmemente, 

deixando todo o resto, é o teu coração. Quando digo “ agarrar “ não quero dizer controlar, mas 

quero dizer ficar no coração, não em conceito, não em comportamento, mas na verdade.  A 

vibração que tu vives, onde quer que se situe, é um incentivo. Seria preferível, a partir de agora, 

deixar ir tudo o que vives, a nada se apegar, colocar-te a nu, a fim de poderes amar-te, não 

enquanto uma pessoa de tal idade, de tal vida, mas amar o Desconhecido, o que chamei o “ Irreal 

“, que é a única realidade. 

 

... Silêncio ... 

 

Quando digo “ põe férias de ti “, isso é equivalente, em certa medida, ao que chamei para outra 

irmã “ fazer silêncio “ .  Pôr fim também à avidez, não a avidez material mas a uma forma de 

avidez espiritual que põe uma distância.  Sê mais espontânea e menos reflexiva. A reflexão é útil 

para as ocupações desse mundo, aí ainda é mesmo indispensável, mas esquece isso a partir do 

momento em que se refere ao que tu és. 
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... Silêncio ... 

 

Outra pergunta. 

 

 

Questão de J. : O que poderá dizer-me? 

 

... Silêncio ... 

 

A ti é oferecido, na cena de teatro, ser livre, quer dizer, não depender da matéria, quer dizer, da 

casa, da mãe, da esposa, e de tudo o que está ligado a essa noção de segurança. Não para te privar 

da segurança, mas para te fazer viver o que vocês chamaram, eu creio, o Feminino Sagrado. E 

podes aliás ver, no teu caminho, na tua vida, o que não podes de momento nomear, mas o teu 

lado observador faz-te ver que muitas coisas vão mudando, sem que seja pela tua vontade. E eu 

digo bravo, aí está a Verdade. As circunstâncias da tua vida, o que quer que possas julgar a partir 

da tua pessoa, apenas são as condições ideais para ti, de momento, para viver a tua completude e 

a  tua eternidade. 

 

... Silêncio ... 

 

Creio que há uma expressão que diz : “ Há males que vêm por bem “. 

 

... Silêncio ... 

 

Outra pergunta. 

 

 

Questão de F. D. :  o que pode dizer-me? 

 

... Silêncio ... 

 

Tenta observar-te. A tua experiência do agora é sempre colorida pela experiência anterior. Isso 

não quer dizer que tu não és espontânea, mas que te falta ainda mais espontaneidade e liberdade. 

Aí também, poderia dizer : “ Silêncio “ . Vive o momento livremente, não precisas agarrar-te a uma 

lógica, a um passado, a um futuro. Isso não quer dizer que o fazes voluntariamente, mas que é um 

automatismo, provavelmente relacionado com a tua profissão, e com o que sempre fizeste ao 

longo da vida. Vocês sabem que os hábitos apanham-se muito facilmente, todos os hábitos, 

porque os hábitos correspondem a uma cessação do medo, vocês entram num terreno conhecido. 

Não há nada pior do que o hábito porque vos bloqueia, vos endurece, vos escleroseia. É preciso 

que vocês se tornem novos e virgens para o que é preciso viver no momento sem que isso seja 

colorido de outra coisa mais do que esse instante. 
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Ser você mesmo, ser verdadeiro, ser espontâneo, ser autónomo, é a Via da Infância. É ficar 

totalmente imerso no instante presente, mesmo na Ilusão desse mundo, mas não na expectativa 

de jogar, de reagir, de se mexer. É um ato de benevolência para consigo mesmo. E se for gentil 

consigo mesma, esse saco de comida irá funcionar de forma mais livre. O Amor, tal como o Agora, 

não precisam de regras, não precisam de moralidade, não precisam de técnicas, nem mesmo de 

preparação. Vê isso, observa isso, e deixa ir. 

 

Podeis ver através do que disse, a alguns de vocês, à maioria de vocês,  é muito simples. É a 

pessoa e o personagem que complicam tudo. O corolário é : se não é simples, então não é 

verdadeiro. O Amor é, sempre foi e será sempre simples. Então, é claro, quando falei entre vocês 

ou quando estava incarnado, fui obrigado a tomar algumas referências, o menos possível, dentro 

do que conheciam os meus interlocutores. Agora faço o mesmo. 

 

Outra pergunta. 

 

Questão de M-M. : há cerca de três semanas depois de ter vivido na vossa presença a Liberação, 

vivenciei, durante uma tarde inteira, a Alegria. Era insuportável. O que se passou? 

 

O  que era insuportável? 

 

 

Questão: a Alegria. 

 

A Alegria era insuportável para quem? 

 

 

Questão : para M-M. 

 

Sim, para a pessoa. Porque essa Alegria, como eu disse, é um Fogo inextinguível, na verdade, ao 

princípio tem fenómenos vibratórios intensos. O que você quer que explique? 

 

 

Questão : o que poderá dizer sobre o facto de não suportar a Alegria? 

 

Não suporta as manifestações da Alegria, porque efetivamente, passar da pessoa à Liberdade e à 

Liberação, para aqueles que já o viveram, acompanha-se de fenómenos vibratórios. Isso pode ser 

um sentimento de explosão, de vibrações tão fortes que não pode deixar a menor dúvida. Por 

outro lado, a Alegria é reconhecida como um marcador da Liberação. Isso quer dizer simplesmente 

que se a Alegria vivida nesse momento era insuportável, apesar do ato de Liberação através de me 

escutares, então isso traduz os apegos da pessoa, não de ti visto que foste Liberada, mas existem 

automatismos desse corpo, dos sofrimentos que passaram por esse corpo, tu sabes, com 

determinadas doenças, que correspondem a uma determinada origem. Isso representou para ti 

um mecanismo de defesa que de alguma maneira te queria preservar. 
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A Liberdade é intolerável para aquele que se deixou intimidar de alguma maneira. Ela mete medo, 

por vezes, a Liberdade, porque na Liberdade, o olhar do outro deixa de existir, porque não pode 

encontrar-se em nenhum olhar, e no entanto é todos esses olhares. 

 

O que freia é a pessoa, não você mas o que foi vivido pelo corpo, com as suas emoções, com os 

seus problemas. E no entanto, a Alegria não pode desaparecer, mesmo que não a sinta mais. E no 

entanto, você não procurou levar essa Alegria para a pessoa, apenas viu alterações, temporárias, é 

claro, mas que trouxeram más recordações. Porque de facto na Alegria do Amor incondicionado, 

há semelhanças com a dor, por isso despertou inconscientemente algumas más recordações, na 

cabeça, não na carne. 

 

Mas não podes evitar a Alegria desde que ela seja vivida nem que seja uma vez, porque sabes que 

é isso, mesmo que tenhas a impressão que existe uma distância entre o que foi vivido, que parece 

tornar-se apenas uma experiência que passou, o que é falso pois fica sempre presente. Mas as 

memórias do sofrimento passado evocam alguns aspectos dessa Alegria e colocam-te face ao 

problema crucial,  para ti, do que é a Liberdade, interior como exterior. 

 

... Silêncio ... 

 

A Alegria que apareceu e foi reconhecida como autêntica, mesmo que já não apareça, jamais 

poderá desaparecer. Jamais, porque viver o que chamais o Fogo do coração, o Coração Ígneo, o 

Coração Ascensional, a Coroa radiante do coração, e ainda outras expressões que podeis usar, 

tudo isso significa que as bainhas isolantes que fechavam o chacra foram dissolvidas pela Luz, elas 

não podem voltar a ser refeitas. Mas se existe uma distância, quer dizer que consideras isso uma 

experiência e não um estado, tens a impressão que existe uma distância, mas essa distância é 

ilusória, ela apenas corresponde à similitude com o que te expliquei. 

 

... Silêncio ... 

 

Outra.  

 

 

Questão de A. : o que podes dizer-me? 

 

... Silêncio ... 

 

Tu  percebeste, por tuas inúmeras experiências e tuas inúmeras práticas em áreas específicas,  que 

qualquer que sejam a eficácia e a realidade comprovadas disso, isso jamais te conduz a ti mesmo. 

Agora descobres as virtudes, mais uma vez, do silêncio interior, do observador, do testemunho, da 

pacificação, da doçura. Por ti mesmo e espontaneamente, começas a viver o Abandono à Luz, que 

é bem mais do que um deixar ir. Quer dizer que através disso, estás pronto para acolher o 

Desconhecido, estás disponível para a Verdade.  Essa nova disponibilidade, que se acompanha ao 
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mesmo tempo de deixar de querer compreender, explicar, demonstrar – quer tenhas já visto isso 

ou não, porque é recente. Percebeste então que esse mecanismo é íntimo e diz respeito a ti 

mesmo, a sós contigo mesmo. É nesse face a face, nessa aceitação, que lanças as bases da tua 

liberdade. 

 

... Silêncio ... 

 

Então continua. 

 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Há alguém que queira falar? 

 

 

Questão : sim, queria agradecer do mais profundo do meu coração, e penso que todos os irmãos 

e irmãs presentes pensam exatamente o mesmo. 

 

Então aproveito a ocasião para lembrar que mesmo se o meu natural regressou, não preciso mais 

de vos gritar pois vocês estão permeáveis. Têm mais alguma coisa para me perguntar? 

 

 

Questão : quando duas pessoas têm as mesmas iniciais, a resposta é válida  para ambas? 

 

Mas isso é um absurdo, eu não me fio nas iniciais. Simplesmente, aquele no qual estou conhece os 

vossos nomes, certo?  

 

 

Questão : quando se entra num estado em que não se consegue nem mesmo levantar um dedo 

para fazer o que quer que seja, convém deixar ou convém lutar ? 

 

Se o fato de não se conseguir mexer, de não conseguir levantar um dedo, é uma injunção da Luz, 

então deixa que aconteça. Se não é uma injunção da Luz, é a preguiça. Como se pode saber se é 

uma injunção da Luz? É muito simples, o que está acontecendo lá, no coração? Vocês não podem 

se enganar. A ação da Luz, a injunção da Luz, o papel da Luz, passam-se no coração. Algumas 

formas de chamada da Luz entram em contacto com as vossas resistências. Aí, não me refiro a 

nada fazer ou não conseguir levantar um dedo, mas por exemplo aos distúrbios que aparecem. 

Devemos “ fazer ”, para resolver o sofrimento, e devemos “ ser “ para deixar a Luz se mostrar, se 

ver,  se sentir. 

 

As injunções da Luz, como vos foi dito, estão a tornar-se cada vez mais intensas. Por vezes essa 

injunção vai fazer com que, de repente, desapareça tudo o que foi sentido, vibrado; nada fica. Mas 

vocês podem agradecer, pois ficam desembaraçados das muletas. A consciência está expandida o 
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suficiente, é hora de regressar ao silêncio do coração. Mas, na verdade, alguns de vocês, depois da 

minha vinda em 2012, vivem esse processo em que nada mais pode ser feito. Não se trata de uma 

doença, não se trata, geralmente, de ser preguiçoso, são realmente as injunções da Luz. 

 

Claro, alguns irão dizer por vezes : “ sou obrigado a ir a uma reunião, é uma obrigação “ . Mas 

colocai a questão: o que é prioritário, a obrigação ou a Luz? Os vossos negócios pessoais ou a Luz?  

Já não é possível compor, vocês veem isso, vocês vivem isso, é um ou o outro, e em conjunto vai 

muito mal, e a Luz encontra os meios, nas suas injunções e nos seus apelos, para que fiquem 

quietos. Se for preciso, enfim, não eu, mas  se a Luz precisa da vossa imobilidade, pois bem, 

poderá quebrar um galho. Se a Luz, a vossa Eternidade, precisa de cortar na esfera sensorial, os 

ouvidos vão entupir, os olhos vão inchar, a boca vai fazer abcessos,  o nariz vai congestionar, um 

após o outro,  até que vocês possam entender. Então, como estou sempre a dizer, é um mal que 

vem por bem, mau para a pessoa mas bom para a Eternidade. Não penseis, e aliás não podem 

acreditar mais nisso, que porque há aí a Luz, tudo é fácil para o saco de comida. Pode ser verdade 

para a falsa luz, mas para a Luz verdadeira, isso é tudo menos verdade. A Luz cuida do vosso 

coração, não quer saber dos vossos argumentos, das vossas justificações ou das vossas obrigações. 

Isso está a verificar-se agora, a chegada ao ponto de ruptura, devido à permeabilidade. Vocês 

estão todos a vivê-lo, a vós compete escolher, seguir a Luz ou resistir. Mas a Luz bate realmente à 

vossa porta, e ela bate onde pode. 

 

Chegamos à hora limite. 

 

Então vamos a uma última pergunta, rápida. 

 

 

Questão : o que se passa quando há uma impaciência nas pernas, pessoas que  precisam de 

estar sempre a movimentar as pernas? 

 

Não se trata de uma carência em magnésio, trata-se de uma carência em esvaziar a mente. Em 

geral, são irmãos e irmãs que são incapazes de parar na sua cabeça. Estão sempre em atividade 

mental e por isso as pernas não conseguem parar, há cãibras, há movimentos. O corpo apenas 

reflete o que se passa na cabeça onde há um movimento, onde não há silêncio. Há necessidade de 

projeções, há necessidade de novos pensamentos. Tudo isso se passa na cabeça e o corpo apenas 

traduz essa agitação. A partir daí, pode haver carências no que vocês quiserem, mas essa não é a 

causa, é a consequência e ainda que trates as consequências, a causa não desaparecerá nunca. O 

que é o magnésio? O que é o fósforo? É o movimento, é a agitação, é a Luz, condensada, 

falsificada, mas estes são os elementos mais ativos. 

 

Além disso, tu mesmo disseste, quando falta cálcio, magnésio e outros metais, vocês têm 

inconvenientes mas isso apenas são consequências. A causa, poderia ser esvaziar a cabeça de tudo 

o que lá está dentro a atravancar, do apego à história, do apego à pessoa, aos cenários. 
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Se o mental se acalmar as pernas ficarão quietas. As pernas servem par quê? Para fugir. Os braços 

servem para quê? Para lutar, entre outras coisas, mas são funções arquetípicas. Se passas o tempo 

a te evadir pelos artifícios da mente, as pernas vão-te fugir, mostrando que é o movimento na 

cabeça que deve ser interrompido. 

 

Penso que está na hora. 

 

Então, Bidi vos agradece. Ele teve muito prazer em compartilhar, e eu vos digo :  “Bem-vindo à 

Liberdade” . 

 

Até breve, talvez. 

 

*** 
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ERIANE - Rainha dos Elfos – Julho de 2017 

 

Eu sou Eriane, rainha dos elfos da aldeia de Eridan. Irmãos e irmãs humanos, aqui estou eu de 

novo entre vós com grande alegria e com grande prazer. Eu fui enviada, de alguma maneira, se 

posso dizer, não pela minha aldeia, mas como representante hoje de toda a comunidade de elfos 

nesta terra. 

 

Como vos foi anunciado pela criadora Maria, certo número de elementos foram colocados desde a 

minha última vinda entre vocês. Eu já vos havia dito algum tempo atrás, que nossas aldeias élficas 

eram lugares propícios para viver uma série de coisas, além mesmo dos reencontros que podem 

acontecer conosco. No início de seu mês de julho, nós os elfos, passamos a uma outra intervenção 

no processo da ascensão da Terra e da vossa liberação. Já foi explicado a vocês que no seio de 

nossas aldeias, como no seio das linhas Élficas, vos é possível encontrar a luz, vos é possível virdes 

vos saciar na fonte autêntica. 

 

Neste começo do mês de julho, nós elfos decidimos, além da nossa presença, em nossos lugares 

na borda das nossas aldeias, ampliar e amplificar os processos vibratórios e da consciência que é 

possível viver na borda das nossas aldeias. Muitos de vocês, humanos, com os quais já estamos em 

contato, poderão constatar por si mesmos a mudança de atmosfera, a mudança da intensidade da 

Luz que vocês podem encontrar em nosso lugar. Eu sei que muitos intervenientes vos têm falado, 

desde muitos anos, do que é chamado desde longa data, os Círculos de Fogo dos Anciãos. Alguns 

de vocês tiveram a oportunidade de explorar esses Círculos de Fogo dos Anciãos, quando sabiam 

onde eles estavam localizados. 

 

Hoje, pela nossa expansão vibral de consciência para nossa Fonte, que é comum, nós temos a 

possibilidade de transmitir às árvores-mestres que estão na borda das nossas aldeias, uma 

intensidade de Luz adamantina que ultrapassa largamente, o que nós havíamos nomeado até 

agora, os vórtices. Vocês também sabem, as nossas aldeias são, em sua maior parte, locais de pré-

agrupamento, prévios a vossa transferência, para numerosos entre vocês, ao nível dos Círculos de 

Fogo. Eu vos lembro também que nossas aldeias representam, e esta é a melhor imagem que se 

pode encontrar, invaginações da 5a. dimensão no seio da terceira dimensão dissociada da terra. 

 

Aqueles de vocês que conhecem e tem experimentado esta consciência ao nível dos Círculos de 

Fogo, vão encontrar exatamente a mesma qualidade, a mesma intensidade do que existe sobre 

nos Círculos de Fogo, nas bordas de nossas aldeias. Pela expansão de nossa consciência e pela 

presença da árvore mestre, há um perímetro particular, na borda das nossas aldeias, estendendo-

se até uma quinzena de metros da árvore mestre, que nos serve de referência, e onde nós temos, 

a partir deste dia restaurado a atmosfera vibral que existe no seio dos Círculos de Fogo. 

 

A borda da nossa aldeia torna-se então, não um lugar de reencontro conosco, o que será sempre 

possível em algumas ocasiões, e em particular nas cerimônias de Lua Nova, mas acima de tudo, 

doravante, um modo de entrar em plena consciência, se eu posso dizer, em vosso coração do 
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Estado de Ser, em vosso corpo de Eternidade. Vos será dado perceber isso. Que seja pela vibração, 

pela energia ou pela consciência pura, muitos de vocês poderão beneficiar-se de uma 

aproximação diferente e complementar do que foi alcançado em todos estes anos pela radiação 

da Fonte, a radiação do Ultravioleta e a radiação de Sírius. 

 

Isto significa que, desde hoje, o conjunto de nossas aldeias se apresentará e se comportará de 

modo um pouco diferente do que vocês tem sido capazes de viver até agora. A intensidade da Luz 

adamantina é tal que a expansão da nossa consciência permite, ao nível das árvores-mestres na 

borda das nossas aldeias, desencadear este processo, vos dando a viver novos fenômenos, 

correspondentes ao vosso estado ou a vossas experiências já vividas. Isso virá, nós o desejamos e 

nós o esperamos, reforçar o que vocês são, numa consciência clara dessa Eternidade, levando 

muitos dentre vocês a deixar o que vocês observam segundo a vossa localização em vossa vida, 

sobre os elementos ligados ao que numerosos intervenientes chamaram de comportamentos 

habituais, memórias automáticas ou ainda as resistências à Luz, inscritas no nível de vossas 

estruturas, como os hábitos. 

 

Nossos lugares não são destinados a curar qualquer anomalia física, mas, realmente e 

concretamente, suavizar o processo de penetração da luz, a dissolução do efêmero e da revelação 

do corpo de Estado de Ser. Vocês reencontrarão, à borda de nossas aldeias, a mesma qualidade 

vibratória instalada pelos Néphilins desde 320.000 anos ao nível dos Círculos de Fogo. Eu vos 

lembro que os Círculos de Fogo foram constituídos com pedras hexagonais, talhadas pelos 

Néphilins, antes do confinamento da Terra e que foram construídos para permitir canalizar a Luz 

até o núcleo cristalino da Terra, apesar do seu confinamento. 

 

Como vocês sabem, a terra foi liberada - mesmo que ela ainda não tenha ascencionado – já há 

alguns anos. A liberação da Terra vos permitiu viver processos, para muitos dentre vocês, ligados a 

esta reconexão a Sirius, e vossa reconexão a vossa própria Eternidade. Este movimento de 

consciência, de energia e de vibração, nasceu ao nível de vossos pés. Desde hoje, na borda de 

nossas aldeias, vocês irão constatar, para muitos dentre vocês e nós esperamos sejam cada dia 

mais numerosos, que vocês poderão viver os mesmos processos, não da Onda de Vida, mas 

processos idênticos, religando a cabeça ao coração, por intermédio da Lemniscata Sagrada. 

 

É o reencontro com vosso coração e com vossa eternidade que será assim facilitado, vos 

permitindo então ver o que ainda não foi visto, a fim de que a Luz possa trabalhar através do 

simples olhar levado sobre uma anomalia, qualquer que seja, a fim de fluidificar, pacificar, o que 

se manifesta hoje como reflexo, ao nível dos diferentes setores de vosso corpo físico, tal como foi 

descrito por alguns Anciãos. 

 

Alguns dentre vocês, certamente não muitos num primeiro momento, durante este mês de julho, 

poderão encontrar alguns de vossos entes queridos que vos precederam nos Círculos de Fogo. 

Vocês o sabem, desde as Bodas Celestes e sobretudo depois da liberação da Terra, quando da 

morte dos corpos de carne, não há mais possibilidade de ser submetido à matriz astral pelos 
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Arcontes. Alguns de vossos desaparecidos tiveram por missão preparar, de qualquer maneira, 

vossa acolhida nos diferentes Círculos de Fogo presentes sobre a Terra. 

 

Vocês já o sabem, existe uma comunicação, por estas invaginações de 5a. dimensão no seio de 

nossas aldeias, diretamente com os Círculos de Fogo. É por isso também que nós escolhemos este 

nome de lugar de pré-reagrupamento, permitindo de maneira instantânea, além das evacuações 

realizadas por nossos irmãos galácticos, de vos encontrar em segurança, para o que vocês têm a 

cumprir durante os 132 dias que se seguem ao Apelo de Maria. 

 

Assim então vos será possível, no seio dos Círculos de Fogo, representados em uma escala 

certamente mais modesta à borda de nossas aldeias, encontrar certos de vossos desaparecidos, 

quando eles não são Absolutos, e que, em seu sentido de serviço, decidiram permanecer na 

atmosfera da Terra, um pouco como os Anciãos e as Estrelas, a fim de vos acolher no momento de 

vossa chegada. É então uma forma de repetição que vos será dado viver quando vierdes, desde 

hoje, à borda de nossas aldeias. A expansão de vossa consciência vos fará viver um certo número 

de processos corporais evidentes, além mesmo da fluidificação das zonas de resistência, que tal 

como vos foram descritas pelos Anciãos, serão aliviadas e melhoradas. E por um outro lado, alguns 

dentre vocês poderão reencontrar, como se eles estivessem aí em carne e osso, concretamente, 

seus queridos desaparecidos. 

 

Nós não estaremos, propriamente falando, presentes à borda de nossas aldeias, no entanto, nosso 

trabalho vibratório permitirá realizar esta alquimia, permitindo a emergência da Luz com 

facilidade e assim reencontrar alguns de vossos próximos que vos precederam desde o ano de 

2010.  

 

É com grande alegria que nós vos anunciamos isto. É com grande alegria que nós esperamos vos 

encontrar sempre mais numerosos a viver isso, a fim de vos confortar na evidência do que se 

desenrola sobre a terra atualmente, onde como vocês o sabem, o conjunto da 3a dimensão 

dissociada, ao fim dos 132 dias seguintes ao Apelo de Maria, simplesmente não existirá mais. É o 

fim de um sistema, vocês o sabem e não o fim de um mundo, porque a Terra ascensiona em um 

espaço vibratório onde nenhuma predação pode ser mantida ou alguma falta de Luz pode existir. 

Para muitos dentre vocês isto vai representar uma forma de choque ou de transformação salutar, 

vos permitindo, como já disse, encontrar a certeza interior do que vocês são em verdade e não no 

seio da história que vocês vivem ainda hoje, no seio desta terra. 

 

Nos planos dos mecanismos que se produzem, isto corresponde simplesmente à emergência 

consciente de vossos corpos de Eternidade, em totalidade, nos corpos de carne. É graças à esta 

ativação que vocês vão constatar também, nas semanas que seguem, pela ação da própria Luz, 

fora da borda de nossas aldeias, a capacidade de viver, com mais consciência se eu posso dizer, o 

que é o corpo de Eternidade. Numerosos de vocês, de qualquer maneira, já percebem em 

diferentes momentos, que há alguma coisa que se move no interior de vosso corpo, como se um 

braço invisível se deslocasse, por exemplo. Se trata certamente de vossa consciência que começa a 

transladar-se ao seio de vosso corpo de Eternidade. É este mesmo processo que vos conduziu, 
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para muitos dentre vós no curso desses anos passados, a desaparecer de vossa consciência 

quando dos apelos da Luz e agora, quando das injunções da Luz.  

 

O que vos é solicitado, se vocês decidem vir à borda de nossas aldeias, é de vir na maior das 

simplicidades. Não para procurar qualquer experiência maravilhosa, mas para fazer o silêncio e a 

vacuidade de vossa pessoa, a fim de deixar obrar o domo de Luz, que está agora constituído, na 

hora em que vos falo. Isto vai durar todo o mês de julho, mas certamente se ajustará em função 

dos eventos da Terra, dos eventos do céu e dos eventos de vossa consciência. O que quer dizer 

também, e vocês podem imaginar, que nas bordas das aldeias, enquanto lugar de pré-

reagrupamento, são agora perfeitamente funcionais e perfeitamente ativos, perfeitamente 

finalizados para a fase final de vossa liberação.  

 

Vocês terão então a possibilidade de reconhecer vossa eternidade, vossa origem, não estelar, mas 

a origem de vossa primeira projeção de consciência, antes mesmo de penetrar no seio de um 

mundo de qualquer densidade em que ele se situe.  

 

Não vos demoreis demais, durante vossa visita, sobre a análise do que se produz. Mesmo se 

alguns de vossos próximos se manifestem, porque eles têm agora a possibilidade de se deslocar 

instantaneamente, desde os Círculos de Fogo onde estão situados, até as aldeias, à borda de 

nossas aldeias. Estejam simplesmente no que foi nomeado, eu creio, desde poucos dias, no 

acolhimento incondicional e não na reflexão do que é vivido, a fim de não deixar livre curso ao 

vosso mental, que como de hábito, e sobretudo diante da intensidade do que se produzirá, 

procurará tomar o controle para vos explicar o que acontece. A explicação que vos dei hoje é 

largamente suficiente para viverdes em toda a liberdade o que tendes a viver, se, em todo caso, 

vocês decidirem vir a nós. 

 

Alguns povos ditos extraterrestres, que eu nomeio galácticos ou intergalácticos, estarão presentes 

no seio destes domos. Isto concerne essencialmente ao que foi nomeado os Anjos do Senhor e 

algumas forças supervisoras do processo de vossa liberação. Eu nomeio os Arturianos, os 

Andromedianos, os Pleiadianos e outros povos que eu vos deixarei descobrir. 

 

A borda de nossos vilarejos tornam-se então um lugar de transmutação, um lugar de 

esclarecimento, um lugar de compreensão – mais posteriormente e não enquanto aí estais – da 

realidade, da Verdade, da Eternidade, assim como da falsidade de toda história que vocês vivem 

no seio deste mundo. Para muitos dentre vós isto poderá representar uma prova total do que 

vocês são. Isto virá de qualquer modo ampliar a vibração de vosso coração, da nova Tri-Unidade, e 

como eu já disse, favorecerá a alquimia do que está em vossa cabeça com vosso coração. É assim 

que alguns de vós descobrirão a verdadeira Liberdade, que não depende de qualquer forma, vocês 

o sabem, de qualquer história, sobretudo no seio deste mundo. 

 

Guardem bem que não é o caso de procurar compreender ou analisar o que vocês vivem. 

Mergulhem completamente no que é vivido. Não procurem, contrariamente ao que vos é 

solicitado em meio ao vosso ambiente, observar. Contentai-vos em acolher e sobretudo em não 
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projetar vossa consciência ao exterior, mas de vos interiorizar ao máximo, levando vossa atenção, 

é claro, sobre a zona cardíaca, que seja sobre um dos pontos da nova Tri-Unidade, que será 

sensível nesses momentos, um dos três, ou ainda ao centro de vosso Coração. 

 

Quanto à duração, ela é profundamente diferente para cada um, dependendo do que observais, 

da transformação ou de vossos encontros que se produzirão nesses lugares. Não há horários 

privilegiados, que seja pela manhã, que seja após o meio dia, que seja à noite. Eu preciso, todavia, 

que as condições de claridade da aurora ou do crepúsculo são as condições mais adequadas para 

ver e sentir de maneira mais real, se posso dizer, e mais concreta, sobretudo no que concerne aos 

que vos precederam e que vos esperam nos Círculos de Fogo, e sobretudo a alguns de vossos 

irmãos galácticos, que muitos dentre vos percebem já – e em particular aos Anjos do Senhor – em 

certos momentos, à noite em vosso quarto. 

 

O que é novo é que estes encontros vos parecerão bem mais vivos, com vocês mesmos como com 

os povos galácticos ou com vossos entes queridos, do que vocês puderam viver até o presente, no 

interior da vossa consciência, no interior de vossos sentimentos, nos diferentes povos da natureza. 

Se trata então realmente de uma nova etapa, que finaliza de algum modo a vossa preparação, 

significando mesmo a proximidade do Evento, esperado ou temido. Assim vocês encontram a 

certeza de vossa eternidade, a certeza de que vocês não são este corpo e que vossa consciência é 

livre e não depende de nenhuma história, de nenhum limite. 

 

Nós rendemos graças ao que nos foi possível realizar agora. A intensidade das Teofanias que o 

povo humano da Terra pode viver, permitiu de algum modo estabilizar a Inteligência da Luz, e 

fazê-la encontrar as linhas de menor resistência, a fim de se introduzir em cada consciência. Isso 

vos foi assinalado quando explicamos o que eram as linhas élficas, e pode ser que já o tenhais 

vivido em certos momentos. Mas, ainda uma vez, a intensidade do que vos é proposto hoje é 

totalmente inédito. Alguns de vocês, ademais, que se dirigiram desde o solstício de verão à nossas 

os nossos vilarejos, mesmo sem poder colocar em palavras ou em explicação, sentiram 

perfeitamente a diferença, mesmo quando nós não estamos aos vosso lado, à borda de nossas 

aldeias. 

 

Vos peço também que vos apresenteis nesses vilarejos simplesmente. Não há protocolo, não há 

presente a oferecer, porque nós não os poderemos acolher, nós estaremos acima de vós, acima 

do domo. Porém vocês sentirão o Fogo da Luz dentro ou em torno da nossa árvore mestre. Vos 

será possível, é claro, voltar a cada vez que isto vos pareça necessário, quando existe uma dúvida, 

quando existe um medo, quando existe uma incompreensão, quando existe uma queimação em 

algumas zonas de vossos corpos, como isso foi explicado. 

Vocês o sabem hoje, e isto vos foi explicado, que as zonas de resistência em vossos organismos 

físicos, tocam agora diretamente a alma e não mais a pessoa, quer dizer os vasos sanguíneos, os 

órgãos dos sentidos e os órgãos nobres, que são o coração e o cérebro. Um certo número a mais 

de modificações fisiológicas sobrevirão, no ritmo de vosso coração como no funcionamento de 

vosso cérebro, onde o conjunto do que foi nomeado por vós as doze Estrelas reentrará em ação 

conjunta, realizando a alquimia da cabeça e do coração, vos dando a viver , se isso ainda não foi 
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feito, a ativação do que foi nomeado a pequena Coroa, situada em torno do ponto ER da cabeça, 

realizando o estado de budeidade, vos dando a viver uma beatitude bem mais enraizada, mesmo 

quando vossa consciência esteja voltada para o exterior.  

 

Isso, vocês podem imaginar, poderá induzir muitas mudanças em vosso comportamento, em 

vossos automatismos, nas vossas formas e mesmo na vossa psicologia global, concernente ao que 

vocês nomeiam as necessidades vitais, quer dizer, a sede, a fome, o sono e não somente a 

percepção da energia ou dos chakras, porém, como já foi dito, a percepção real e concreta do 

vosso corpo de Estado de Ser, seja enquanto observador, seja enquanto consciência habitando 

diretamente esse corpo de Estado de Ser e aos poucos deixando de habitar o corpo físico e a 

estrutura social. 

 

Há então um poder de liberação, é realmente a palavra, que se encontra à vossa disposição à 

borda de nossos vilarejos. Nós esperamos que muitos dentre vocês se estabilizem no coração da 

Eternidade. Vocês podem vir nos ver assim tanto tempo e com a frequência que vocês desejarem. 

A energia que nós instalamos e que nós mantemos é doravante acessível de maneira constante.  

 

De fato, os domos presentes na orla de nossas aldeias, as influências lunares que nós evitamos já 

não têm razão de ser. Nesses lugares vocês estarão real e concretamente no que vocês nomeiam a 

5a. dimensão. Além do mais, se vocês tiverem a oportunidade de virem ao crepúsculo ou na 

aurora, vocês constatarão que mesmo de olhos abertos, antes mesmo de entrar em alinhamento 

com vosso coração, formas vaporosas brancas vos aparecerão. A forma do domo, em si mesma, 

que culmina em geral acima da copa da árvore… no interior do domo como no exterior dele, 

muitos de vocês perceberam esta espécie de bruma branca que as árvores são capazes de gerar 

por elas mesmas. Isto representa a pura Luz adamantina da Liberdade. 

Vocês não têm necessidade de nenhuma preparação, a não ser, como já foi dito, de virdes leves. 

Leves em pensamentos, leves em objetivos, leves em alimentação, leves em todos os pontos de 

vista. Reencontrar em vossa vinda a inocência e a espontaneidade da criança, pronta para o 

inesperado, pronta para o imprevisto, mas sem nada esperar. Se respeitais estas poucas condições 

iniciais então eu posso vos assegurar que vivereis, e alguns entre vocês já vieram à alguns 

vilarejos, aqui e alhures, desde ontem mais exatamente, e puderam perceber e sentir, uma muito 

clara diferença, se vocês conheciam esses lugares antes.  

 

Vocês podem imaginar também que as fontes presentes à borda de nossas aldeias, se elas não 

estão secas pela estação, terão o mesmo efeito do que foi nomeado « água solarizada », pela 

nossa irmã galáctica, agora, Hildegarde de Bingen. 

 

Não será somente a vossa consciência que será tocada, mas mesmo vossas vestimentas serão 

impregnadas das partículas adamantinas. Qualquer objeto que vocês portarem poderá se 

beneficiar também das partículas adamantinas. Que seja uma flor, que seja um mineral, que seja 

não importa qual objeto, ele será literalmente carregado de partículas adamantinas. Essas 

partículas adamantinas, vocês podem imaginar, estão doravante estruturadas em sua forma 

original, reagrupadas em seis partículas adamantinas e nomeadas os Agni Devas, as partículas de 
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Fogo da Luz, e não mais os glóbulos de prana ou os glóbulos de vitalidade, e não mais as partículas 

adamantinas separadas. 

 

O agenciamento das partículas adamantinas, realizado pela nossa expansão de consciência e nossa 

junção com a árvore mestre, permite isso. Vos é então possível, além de vossas vestimentas, de 

portar todo objeto que vocês desejarem, não para vos servirem durante a vossa vinda, mas bem 

mais para depois, porque mesmo se vossa consciência ordinária retome a dianteira, em meio aos 

vossos hábitos de vida, de vossos apegos a esse mundo, vocês constatarão que os objetos, 

qualquer que sejam eles, não poderão perder o que foi tecido em torno deles, porque é assim que 

isto se produz quando de vossa vinda com esses objetos sob nossos domos. 

 

O que eu tinha a vos dizer está feito. Se existem questionamentos sobre o modo de proceder, se 

eu não fui clara no meu enunciado e na minha descrição, então eu responderei com alegria as 

vossas questões relativas a esses domos, vossa vinda ou as transformações que vocês irão ali 

viver. 

 

… Silêncio… 

 

Enquanto vocês elaboram vossas perguntas, eu especifico também, depois de haver falado dos 

povos galácticos, e mesmo porque eu havia esquecido, minhas irmã Estrelas vêm para me 

lembrar, algumas dentre elas e alguns Anciãos, como nos Círculos de Fogo, poderão vos aparecer. 

Como vocês já o devem saber, no seio dos Círculos de Fogo, vocês encontrarão vossas irmãs 

Estrelas, o conjunto dos Anciãos, o conjunto dos Arcanjos e o conjunto dos intervenientes que se 

expressaram entre vocês. Eu não digo que vocês verão a totalidade desses seres, mas em algumas 

circunstâncias, alguns dentre vós serão abordados por uma das irmãs Estrelas ou um dos Anciãos, 

ou um dos intervenientes, ou ainda um dos Arcanjos. Aí também, não esqueçam, se isto se 

produz, que isto seja um contato de coração a coração, uma Teofania, se vocês preferem, porém 

não haverá necessariamente um discurso. São os reencontros, os aclaramentos da Luz pela Luz. 

 

Vocês têm questões? 

 

 

Questão : Quando há mudança de região, como podemos encontrar as bordas de um dos vossos 

vilarejos ? 

 

Siga as linhas élficas. Mas se tu já estiveste em contato com o mundo élfico, eu te tranquilizo, 

mesmo que tu não encontres uma linhas élfica, os elfos mensageiros ou os elfos-anjos virão até 

tua cama para, durante os sonhos ou durante os dias, provocar no teu interior uma intuição vindo 

a te mostrar onde se situem esses domos, em qualquer região do planeta onde tu te situes. É 

claro, nem todas nossas aldeias élficas ficam à borda de florestas. Há países onde não há florestas 

e onde no entanto nós somos inumeráveis, mesmo se nosso meio natural seja, é claro, 

evidentemente a floresta. Então não te preocupes por isso. 
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Se todavia não vos foi possível até hoje nos encontrar, aí também, de um modo talvez mais sutil, 

vos sentireis atraídos quando de vossos passeios na natureza, em alguns lugares, que não são, 

necessariamente e propriamente falando, nossos vilarejos, mas que por ressonância entre árvore 

mestre e árvore mestre, onde elas estejam sobre o planeta, estarão em sintonia. Isto quer dizer 

que vocês encontrarão junto de cada árvore mestre presente na terra… e vocês sabem como 

reconhecê-la: uma árvore mestre faz espaço em torno de si. Mesmo na floresta a mais densa, a 

árvore mestre marca em torno de si um perímetro variável, onde não pode  crescer nenhuma 

outra árvore. Esse territórios são muito fáceis de localizar, contrariamente, efetivamente, às 

aldeias élficas, se não vos são conhecidas ou se não tendes jamais vivido o contato.  

 

Assim estas árvores mestres servirão de representantes (relais). É claro, não haverá, e de maneira 

bem mais difícil, as presenças que eu vos descrevi à borda de nossas aldeias, todavia o reencontro 

com vossa Eternidade será possível nessas árvores mestres que servem de representantes (relais). 

Vocês entenderam, nós estamos então tecendo a malha, nos espaços naturais, da Luz 

Adamantina. Isto participa de maneira ativa da Liberação, da vossa liberação, e dos mecanismos 

de ascensão da Terra. Isto quer dizer também, e nós o temos repetido e inúmeros intervenientes o 

tem repetido, que a melhor maneira de estar em paz hoje é o silêncio, o aqui e agora, e a 

natureza. 

 

As árvores mestres são bem mais numerosas que nossas aldeias. Cada árvore mestre será tocada e 

será ela própria não mais um vórtice, mas um lugar de, eu creio que os dragões vos falaram sobre 

o plano sutil, o que foi nomeado os pilares de Luz. Esses pilares de Luz que se tornam mais e mais 

visíveis em alguns lugares da terra, e sobretudo para preparar os habitantes das cidades, o que 

explica que os pilares de Luz tenham sido observados o mais frequentemente acima das grandes 

zonas urbanas mais que na natureza, porque essas zonas têm maior necessidade. 

 

As árvores, as árvores mestres, estão desde agora se tornando pilares de Luz. Vocês bem podem 

imaginar que, mesmo sem os domos realmente constituídos, como na borda de nossas aldeias, 

estas árvores mestres vos permitirão viver também os mesmos processos, exceto, é claro, o que 

concerne às entidades dos mundos livres, as Estrelas, os povos galácticos, os Anciãos, os Arcanjos. 

Todavia a realidade de vossa transformação será idêntica ao que existe ao nível dos domos na 

borda das nossas aldeias. 

 

Vocês têm outras questões ? 

 

… Silêncio… 

 

Questão : se me projeto com o pensamento junto de uma árvore que eu suponho ser uma árvore 

mestre, poderia me dizer se é uma ou não? 

 

Se tu te projetas em pensamento junto a uma árvore mestre ? 
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Questão : uma árvore que suponho ser uma árvore mestre.  

 

Não, o pensamento não tem nada a ver com o corpo de carne e nem a ver com o corpo de 

Eternidade. Vossa presença, física, é requerida. 

 

Eu preciso que, mesmo se alguns dentre vocês conhecem a localização dos Círculos de Fogo dos 

Anciãos e teve a ocasião de os visitar, o nível de densidade da Luz, ao nível dos Círculos de Fogo 

será tal que, é claro, vocês poderão também reencontrar vossos irmãos e irmãs desaparecidos e 

os povos galácticos. A intensidade do Fogo ao nível dos Círculos de Fogo é tal, que o nível de 

irradiação que podereis ali viver pela radiação gama, se vocês não estão liberados, arrisca fazer 

uns estragos. Não é necessário observar os estragos ao nível do corpo físico para emergir, se posso 

dizer, renascer, no corpo de Eternidade. 

 

O fato de viajar em pensamento, em todo caso neste processo, não terá nenhum efeito. Falta a 

vossa presença. A menos que saibais como enviar vosso corpo de Eternidade, como já viajar no 

corpo de Eternidade, o que concerne, reconheçamo-lo, pelo instante, a poucos irmãs e irmãos 

humanos, na medida em que, vocês o tem constatado, existe um certo freio ligado aos braceletes 

dos tornozelos e dos pulsos, mesmo para os Liberados viventes, que vos impede de habitar de 

maneira total e definitiva vosso corpo de Eternidade. Porque hoje vosso lugar, tão simplesmente, 

é sobre a terra, na carne. Então é vossa carne que deve se transportar até esses domos. 

 

O pensamento não concerne em nada à carne; o pensamento não concerne em nada ao corpo de 

Eternidade; o pensamento concerne à matriz. Então é claro, este pensamento pode ser utilizado, 

por exemplo em algumas meditações pensando no Sol, mas aí é diferente porque o arquétipo e o 

Sol existem concretamente. O único lugar em que vos poderíeis deslocar em pensamento, 

eventualmente, porque a consciência aí é diferente, não obstante, é os Círculos de Fogo. No que 

concerne aos domos, na borda de nossas aldeias, é necessária a vossa presença física. Todavia, 

após vossa primeira visita, tereis efetivamente todas as oportunidades de reproduzir isso pelos 

mecanismos da consciência ou do pensamento, mas deve existir uma primeira vez que permita 

justamente tecer a Luz sobre o vosso corpo de carne como sobre o corpo de Eternidade em 

emergência. 

 

… Silêncio… 

 

Teriam vocês outras questões que vos pareceriam úteis de colocar em relação aos processos que 

vos descrevi ? 

 

 

Questão : Que é das árvores mestres que se encontram nos parques, no meio das cidades ? 

 

Pelo fato da instalação dos pilares de Luz nos meios urbanos – mas isto não concerne, 

infelizmente, pelo momento, a todas as zonas urbanas do planeta -, há efetivamente uma 

transformação das árvores mestres, com todavia uma incapacidade, pela presença da egrégora da 
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cidade, da zona urbana, de haver os mesmos efeitos que no seio da natureza. Nós esperamos que 

isto possa mudar muito rapidamente. Nossos anjos mensageiros que percorrem a terra e os 

diferentes lugares da terra, nos informam diariamente do que se passa no seio de vossas cidades. 

Nos dias de hoje, as árvores mestres, que existem efetivamente mesmo no seio de vossas cidades, 

não podem se beneficiar da totalidade dos processos que eu vos descrevi, no momento, contudo, 

as diferenças serão perceptíveis. 

 

Bem evidentemente, não haverá aí mesmo nenhum povo galáctico, nenhum ente próximo, eles 

não poderão se estabilizar nem mesmo ali aparecer no momento. Nós não sabemos quando isso 

será possível, mas eu duvido muito, em vista do que nos transmitem nossos elfos mensageiros, 

que haja pelo momento lugares, em qualquer vila que seja, onde os domos estejam constituídos. 

A intervenção dos dragões com os pilares de Luz permitiu, como foi dito, limitar os rompimentos 

nos meios urbanos. É um grande passo que foi dado. Vós podeis, não obstante, fazer a 

experiência, mas é todavia mais prudente e mais honesto dizer-vos para ir na natureza. 

 

Lembrai-vos que quando estiverdes ali uma vez, que estando em vossa casa, podereis recriar o 

domo de Luz. Alguns dentre vós, também, desde anos, percebem a trama etérica acima de seu 

leito à noite. Alguns de vocês veem já desde muito tempo as presenças, as formas geométricas 

móveis e brancas, mesmo na completa escuridão. Neste momento vocês poderão ter a felicidade 

de observar que pelo contato com a experiência passada, e sobretudo com vossos corpos de 

Eternidade, que os domos de Luz, e não mais as tramas etéricas, se reproduzirão em torno da 

vossa cama, o que tornará efetivamente bem mais fácil o contato com os povos galácticos, com os 

Anciãos, com as Estrelas ou com os Arcanjos.  

 

Não obstante, o processo alquímico de transmutação da consciência necessita da vossa lucidez e 

do fato de não estar deitado – sentado ou em pé pouco importa – então não pode ser na cama. 

Mas vos damos a oportunidade, como acabo de dizer, de constatar por vós mesmos, se tendes já 

observado isso, que o meio e a atmosfera acima de vós, acima de vossa cama, muda. As formas se 

densificam, os movimentos se identificam com mais facilidade, as presenças tornam-se mais 

prementes. 

 

… Silêncio… 

 

Então irmãs e irmãos humanos, se tudo vos parece claro e se não tendes mais questões, então eu 

vos convido a viver agora, quando vocês o desejarem, esta experiência.  

 

Eu sou Eriane, rainha dos elfos, e permitam-me, pela primeira vez para mim realizar com vocês, 

aqui e onde vocês estejam, quando da leitura ou da escuta, o que eu nomearia uma Teofania 

élfica. Eu vos agradeço por vossa escuta e vossa atenção, por vossa leitura e vossa presença.  

 

Eriane vem ao vosso coração. 

 

… Silêncio… 
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Eu sou Eriane, rainha dos elfos da aldeia de Eridan. Eu vos amo e nós esperamos, o conjunto dos 

povos élficos, permitir a vossa consciência ser livre. Eu vos rendo graças. Eu vos agradeço. 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Nice Henz Luz 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/eriane-reine-des-elfes-juillet-2017/ 

 

PDF (Link para download) : ERIANE - Rainha dos Elfos - Julho 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/eriane-reine-des-elfes-juillet-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCaXplMVRQUkRxNzA
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GEMMA GALGANI – JULHO DE 2017 

 

Eu sou Gemma Galgani. Irmãs e Irmãos na Luz, na Unidade e em Cristo, dignem-se a acolher o dom 

da Graça e instalemos entre nós a comunhão e a Paz do coração. 

 

… Silêncio… 

 

Foi-me pedido hoje para vos vir falar do que vocês vivem na vossa consciência. Eu não falarei do 

vosso corpo, isso foi feito pelo Comandante. Eu venho falar-vos dos mecanismos que se 

desenrolam na vossa consciência neste período, quer vocês estejam acordados, adormecidos, 

libertados, porque é exatamente o mesmo processo que vocês devem começar a viver, por 

instantes, por momentos, ou de forma constante. 

 

Depois da realização das Teofanias, foi vos dado a viver, por vezes, coisas que vocês poderiam 

qualificar de agradáveis, e em outros casos coisas muito desagradáveis. Não há diferença entre o 

agradável e o desagradável porque isso diz respeito exclusivamente à vossa pessoa e à vossa 

personagem. Num caso como no outro, quer haja sofrimento, quer haja Alegria, isso traduz 

unicamente esta fase particular de alquimia que vocês vivem. Eu não terei tempo para falar disso 

mas eu remeto-vos para dois ou três elementos que nós, irmãs Estrelas, vos demos, primeiro 

falando-vos das nossas vidas, a que eu própria vos descrevi, depois olhando a vida e o que foi 

expressado, há alguns anos, por Hildegarde de Bingen relativamente à tensão para o Abandono, e 

também o que disse a nossa irmã Estrela Teresa relativamente ao Caminho da Infância. 

 

Foi-vos repetido muitas vezes que vocês estavam neste mundo mas que vocês não eram deste 

mundo, mesmo que muitas vezes o hábito das encarnações faça com que vocês considerem este 

mundo como o local onde vocês realizam a verdade da Luz. E vocês constatarão no entanto que a 

verdade da Luz, quando ela vos toca põe fim a tudo o que vocês conhecem.  Quanto a mim, para 

voltar muito brevemente à minha encarnação, eu não tive que enfrentar, como algumas das 

minhas irmãs ou certos Anciãos, a dualidade, porque eu estava muito pouco sobre este mundo, e 

isso não era uma vontade da minha parte mas uma vontade do meu anjo guardião, para que eu 

não fosse afetada pelas regras deste mundo. Visto do exterior, isso podia parecer para mostrar 

aos meus pais e ao meu meio ambiente, quando eu era jovem, um lado irreal ou, como vocês 

diriam hoje, não encarnado.  Não era esse o caso, eu estava plenamente consciente do que eu 

vivia, da mesma forma que hoje muitos entre vós estão cada vez mais conscientes da Eternidade, 

e viveram diferentes abordagens, não ao nível da cabeça mas ao nível da vibração.  

 

E vocês constatam que, apesar de tudo, quer vocês estejam libertados ou não, que existe ainda 

uma forma de dualidade, mesmo no seio da vossa unidade vivida. Essa dualidade é simplesmente 

a expressão do que é efémero e do que é eterno, a iluminação da Eternidade sobre o efémero, 

levando-vos não mais ao que o Comandante nomeava, há uns anos, os tournicoti-tournicota mas, 

para alguns de vós, a uma dificuldade de resolver as problemáticas dos vossos corpos, das vossas 
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vidas, das vossas relações, enquanto que para outros entre vós tudo floresce e tudo se torna 

fluído.  

 

Num caso como no outro isso não faz diferença, salvo para a pessoa, mas isso não faz diferença 

para a vossa eternidade porque é o meio que a Inteligência da Luz encontrou para vos fazer tomar 

consciência, pelo observador e a testemunha, do que vocês são. E, certamente, vocês constatam, 

há por vezes um antagonismo e uma oposição total entre a vossa vida e a vossa eternidade.  Por 

vezes há sincronicidade e adaptação total do vosso efémero à vossa eternidade, em outros casos é 

estritamente o contrário, mas num caso como no outro há sempre a mesma finalidade: 

reconhecerem a si mesmos e aquiescerem, aceitarem sem condições o que foi nomeado o 

sacrifício e a vossa ressurreição.  Lembrem-se que isso não depende das vossas memórias, 

propriamente ditas, isso não depende mesmo das vossas linhagens, mas isso depende 

simplesmente dos hábitos de encarnação, dos hábitos da vossa espiritualidade vivida no seio desta 

matriz. 

 

A Verdade não é deste mundo, de maneira nenhuma. Certos intervenientes disseram-vos mesmo 

que este mundo era ilusório, totalmente irreal.  Esse é o ponto de vista do Libertado, mas para 

aquele que não está libertado, isso traduz-se muitas vezes por confrontações ou oposições, em 

vós mesmos, no vosso par (no casal), no vosso trabalho, com os vossos filhos, com os vossos pais.  

Todos vocês viveram isso de uma maneira ou de outra, mais ou menos importante, e é 

precisamente o facto de viverem isso, como a Alegria assim mesmo, que permite colocarem-se, 

posicionarem-se de maneira definitiva face a essa escolha entre o sofrimento e o medo e os 

hábitos, e o Amor livre que não conhece nada dos tormentos da vossa pessoa, e que no entanto 

vocês são.  

 

Em alguns de vós existe ainda, efetivamente, apesar dos processos vibratórios vividos, uma forma 

de assimilação da consciência, pela persistência do mental ou de certas linhagens, com a ilusão 

deste mundo e as experiências que vocês viveram, e que até ao presente vos permitiram 

aproximar da Verdade. Hoje isso não se aplica. São precisamente essas oscilações, ou essa 

constância, que  vos fazem descobrir, pela colocação do observador, o que é a pessoa, através dos 

vossos hábitos, dos vossos comportamentos, de certas resistências, de certos problemas 

corporais, ou mesmo na vossa consciência. 

 

Não vejam aí nenhum prejuízo, mesmo se o vosso corpo apresenta sofrimentos. É a melhor forma 

de viverem a vossa libertação, a vossa liberdade. É aí que o Caminho da Infância, da inocência, 

ganha todo o seu valor que é o de, não somente se abandonar à Luz na totalidade, mas de ver que 

vocês não podem dirigir a vossa vida e ser dirigidos pela Luz - que vocês são. Certamente, isso 

leva, por vezes, a confrontações nas relações.Certamente isso leva, por vezes, ao vosso interior, 

uma forma de dúvida ou de hesitação, onde vocês não sabem mais, finalmente, nesses momentos, 

onde estão e quem são. Quer isso seja pelos desaparecimentos ou pelos sentimentos, por vezes, 

de confusão, de dúvida, de tristeza, isso semeia a Alegria e isso alimenta a vossa eternidade, 

mesmo que não vos pareça no momento em que vocês o vivem. 
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É aí que a vossa confiança, a vossa fé na Verdade é posta à prova. Será que vocês ainda se 

mantêm, será que vocês mantêm ainda a vossa história, será que vocês mantêm ainda as vossas 

posses, será que vocês ainda se mantêm neste mundo, será que vocês têm verdadeiramente a 

sede da Alegria? É precisamente através destas resistências, destes sofrimentos, destes conflitos, 

destas hesitações no vosso interior, para aqueles que os vivem, que se encontra a solução. 

 

A Luz, lembrem-se, nunca destrói. A Luz propõe, e vocês dispõem ou não do que vos é proposto.  

Mas, se vocês o constatam, todos os esquemas antigos de funcionamento, do vosso corpo como 

da vossa pessoa, não podem mais manter-se. Vocês não podem mais mentir a vós mesmos, vocês 

não podem mais mentir à Luz, vocês não podem mais encontrar pretextos. Os pretextos, como por 

exemplo as obrigações, de qualquer natureza que sejam, referem-se ao personagem efémero, 

levando-vos por vezes a situações em que vos parece impossível encontrar uma solução, 

impossível de se tornarem como as crianças, impossível de se tornarem como um pássaro que não 

se preocupa com a refeição do dia seguinte. Porque são assim as leis deste mundo às quais, 

efetivamente, vocês ainda estão, em parte, submetidos. 

 

Mas chega um momento que é diferente para cada um, e isso antes do Apelo de Maria, em que 

muitos de vós vão ser obrigados, pela sua própria consciência, a decidir firmemente onde é que se 

colocam. Vocês não poderão mais negociar com os vossos bens, vocês não poderão mais negociar 

com a vossa história, vocês não poderão mais negociar com o que é falso. E isso é certamente, por 

vezes, temível no Status Quo estabelecido em certas relações, em certas afeições, em certas 

ocupações quaisquer que elas sejam no seio do efémero. É a vós que cabe, então, ver as coisas e 

decidir na vossa consciência, colocarem-se e não mais se moverem. 

 

Algumas escolhas podem parecer-vos, no seio da pessoa, dolorosas, até mesmo impossíveis. Isso 

significa que vocês ainda estão no personagem, na vossa história. Mesmo se a Luz vos deu sinais 

claros, através da vibração, através de certas experiências, ou mesmo certos estados de Graça, 

não é menos verdade que o período apresenta, por vezes, e para a maioria de vós, certas 

dificuldades. As dificuldades, certamente, não vêm da luz mas de uma certa forma de falsidade e 

de ilusão da vossa pessoa que não podem ser vistas, porque fazem parte dos vossos hábitos, e que 

mesmo o melhor dos observadores ou testemunhas não podem resolver. 

 

É aqui que intervém o que vos disse Hildegarde de Bingen, é aqui que intervém o que eu vos disse 

e o que disse a minha irmã Teresa, permitindo-vos, pelos quatro pilares do coração, pelo Caminho 

da Infância e da inocência e da espontaneidade, dar com facilidade este último passo, sem 

remorsos e sem lamentos, sem sofrimentos também. É abandonar os automatismos da vossa 

personagem, aceitar o sacrifício a fim de ressuscitar ao mesmo tempo. Além disso é a ajuda que 

vos trazem os elfos mas também toda a relação, mesmo a mais difícil, que está à vossa volta.  

Quer seja em casal, quer seja com uma irmã ou um irmão, quer seja numa relação estritamente 

profissional, mesmo aí, quer o coração esteja à frente, quer ele não esteja. E isto vocês veem, 

vocês não podem mais esconder-se de vós mesmos, vocês não podem mais mentir-se.  É este o 

efeito da Luz nesta fase final da ascensão da Terra e da vossa Libertação.  
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O que vos foi dito ao nível das aldeias dos elfos é, de facto, real; então aproveitem essa ajuda mas, 

sobretudo, não esqueçam, mesmo que ainda não o vivam, que a Luz não poderá deixar intactas as 

vossas pessoas, as vossas relações, a vossa vida. Vocês sabem-no já há muitos anos relativamente 

ao mecanismo coletivo, mas o mecanismo individual acontece agora e já, antes mesmo do 

momento coletivo, para um número cada vez maior de vós. Vocês veem-no, vocês vivem-no 

talvez.  E é precisamente nisso, no que vocês têm a viver, que se encontra a solução, ou seja, 

deixar ir, ter confiança, ter fé, não reagir, acolher a raiva do outro, acolher mesmo a predação do 

outro, para a transmutar em vós. Enquanto que, se vocês reagirem, vocês mantêm a predação, 

vocês mantêm o conflito. 

 

Por outras palavras, devem amar acima de tudo, mesmo o pior dos vossos inimigos, mesmo a pior 

das vossas relações, bem mais do que aquele com o qual tudo é doce, bem mais do que aquele 

com o qual tudo corre normalmente. Aí está o vosso dom da Graça, aí está a verdade da Luz, e que 

não é certamente a verdade da vossa pessoa. É assim que se resolvem os últimos antagonismos, 

as últimas confrontações, isso que foi nomeado: o face a face entre o efémero e o Eterno. 

Lembrem-se que este último passo só vocês o podem fazer, neste ato nomeado sacrifício e 

ressurreição. 

 

Certamente o ego fará tudo, mesmo se vocês estão na Infinita Presença, para vos chamar à 

ordem, para vos chamar para as vossas obrigações, para vos chamar para a vossa moralidade 

presente no seio deste mundo. A Luz não se importa com a moralidade, ela não organiza nada, ela 

é inteligente por natureza, ela é espontânea, ela é Evidência. Então, se a vossa vida não é 

evidência, mesmo no seio do personagem, é porque vocês não deram esse passo, porque vocês 

hesitaram, porque vocês têm medo. Qualquer que seja a dose de Amor que vocês tenham vivido, 

aceitem isso e isso passará, mas se vocês combatem, o combate se tornará cada vez mais terrível, 

quer isso se exprima pelo vosso corpo, pelas vossas emoções, pela vossa consciência. 

 

Não esqueçam, vocês que receberam a bênção da Luz – que se traduz pela ativação das vossas 

Coroas, mesmo que seja intermitente -, com responsabilidade. Aqueles a quem muito foi dado, 

muito será pedido, e esse momento chegou. Vocês não podem mais manter qualquer 

personalidade que seja, quer vocês o aceitem ou não. A consequência, se vocês estiverem na 

negação, serão certamente acontecimentos desagradáveis e cada vez mais desagradáveis para a 

vossa pessoa, mas que não tocam em nada a integridade da vossa eternidade, mesmo que vocês 

não a vejam. 

 

A Luz, efetivamente, empurra-vos dos vossos últimos refúgios, das vossas últimas adesões à ilusão, 

das vossas últimas certezas relativamente ao que vocês nomeiam espiritualidade que, vocês 

sabem, não representa estritamente nada que não seja enganar a pessoa que vocês são, seduzir-

vos, levar-vos para desvios, impedir-vos de encontrar e de viver o Cristo, a vossa eternidade. Cabe 

a vós escolher. Vocês sabem-no, vocês têm toda a latitude e liberdade para decidir. Nós não 

podemos decidir nada por vós, sobretudo se vocês estiverem despertados. 
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O Apelo de Maria, certamente, mudará a situação, mas eu repito-vos, muitos de vós, despertados, 

começam a viver isso. Vocês antecipam o momento coletivo porque ele necessita da vossa Luz, da 

vossa Presença, para além do local onde vocês estão. É aí que vocês demonstram, de qualquer 

modo, a verdade do vosso abandono à Luz, a partir do instante em que não pode ser tirada 

nenhuma vantagem pela pessoa, levando-vos, por vezes de forma brutal, a ver que vocês se 

alimentam no exterior da Luz mas que vocês não se encontraram. 

 

Não é uma questão de vos julgar nem de vos julgar do exterior, é também uma questão de aceitar, 

de ver, porque a partir do momento em que vocês o aceitem, mesmo se vocês o veem 

incompletamente, a Graça operará e o sacrifício e a vossa ressurreição acontecerá de forma quase 

simultânea, como quando do Apelo de Maria.  Há um antes, há um depois, como houve um antes 

e um depois para aqueles que foram libertados pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano ou pelas 

Teofanias. 

 

Mas eu devo dizer-vos que, enquanto existir um sofrimento em vós vocês não são livres. O 

sofrimento leva-vos à Liberdade mas se vocês são livres, mesmo que vocês tenham uma doença, 

vocês não sofrem.  Se vocês são livres, mesmo se vocês têm um conflito nas vossas relações, vocês 

não sofrem. como pode o coração sofrer? Só a pessoa é que sofre. E o jogo da Luz mostra-vos isso 

neste mesmo momento, com vós mesmos, com os  próximos (familiares), com todas as relações. 

Então, não vão dissecar o porquê e o como da vossa situação atual dizendo que não é justo com o 

que vocês viveram, porque a Luz convida-vos a mais humildade, a mais transparência, a mais 

evidência, a mais certeza também. Não há nenhuma certeza na vossa pessoa porque, depois do 

Apelo de Maria, vocês não serão mais os mesmos, quer vocês estejam ainda nesse corpo ou no 

vosso corpo de Eternidade. 

 

Nenhuma memória poderá ser mantida. No final dos 132 dias, qualquer que seja a vossa situação, 

se vocês ainda estiverem presentes sobre a Terra, acontecerá um fenómeno que foi nomeado o 

planeta grelha, onde nada do que vocês conheceram terá alguma utilidade e desaparecerá, 

portanto, totalmente e inteiramente. Então vocês estão prontos, hoje, pergunta-vos a Luz, para 

fazer o luto de toda a história, de toda a forma carbonada, de todo o sofrimento? Estão prontos 

para deixar ir aquilo que vocês ainda acreditam manter? Estão prontos para se tornarem uma 

criança? É isto que vos pergunta a Luz, através dos inconvenientes dos vossos corpos, das vossas 

linhagens, como dos inconvenientes da vossa consciência. 

 

Hoje, não há outra possibilidade se não sofrer, a qualquer nível que seja, ou estar na Alegria. Não 

pode existir nenhum sofrimento na Alegria, não pode existir a mínima dúvida do que quer que seja 

sobre a veracidade da Eternidade, na Paz do coração. 

 

As Teofanias permitiram a muitos de vós vivê-lo, realizá-lo. As novas Teofanias que 

implementámos há uns dias serão, aqui também, para vós, o meio de vos recarregar, se o posso 

dizer, de vos realinhar, de atenuar o que é para atenuar, da mesma forma que sob as cúpulas no 

limite das aldeias élficas (dos elfos). Cabe a vós ver, cabe a vós compreender, se vocês tiverem 

necessidade de compreender, e, sobretudo, cabe a vós decidir. A Luz não pode ir mais longe 
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porque ela deve respeitar o vosso livre-arbítrio, se vocês ainda aderirem a isso. E se para vocês a 

Liberdade é evoluir, se para vocês a Liberdade é estar na matéria, então, que seja feito segundo a 

vossa fé. A Luz não vos pode desviar um dedo daquilo que a vossa consciência pretende. Esta 

consciência de que falo não é nem a consciência ordinária nem a supra-consciência mas é a 

consciência Una, resultante da alquimia que já se vive há muitos meses. 

 

Vocês não podem pretender viver os fenómenos vibratórios, que vocês vivem realmente e 

concretamente, e depois cair no seio da pessoa, porque isso vos fará sofrer certamente. É a vossa 

localização que faz sofrer, não é a Luz. É por isso que as Teofanias permitiram aumentar o 

processo do observador e da testemunha junto de muitos de vós. Isto é uma prova para vós, e isto 

deve tornar-se uma evidencia se, entretanto, a vossa escolha for a Liberdade. 

 

Vocês sabem, a Liberdade não se acomoda em nenhuma dimensão, em nenhuma matéria, e nem 

mesmo, em definitivo, em nenhuma forma. Então, cabe-vos ver se vocês ainda são deste mundo 

ou se vocês estão unicamente neste mundo, de forma muito concreta, muito palpável, muito física 

também. E lembrem-se que não há nada a procurar, que não seja a iluminação desta alquimia que 

se desenrola pela localização da testemunha ou do observador, que vos dá a ver e a viver isso. 

Mas se houver sofrimento, quer isso seja no corpo ou na consciência, vocês só podem culpar a vós 

mesmos. Não serve de nada designar o outro, designar um culpado. Não há nenhum culpado, nem 

mesmo vocês, há apenas o jogo da consciência livre e confinada que colidem de forma definitiva. 

Porque vocês entram, neste mês de Julho, não somente na ascensão da Terra mas no processo 

resolutivo da vossa libertação, independentemente da ascensão da Terra, independentemente 

mesmo da visibilidade dos sinais terrestres. 

 

Isso também é uma graça. A lentidão da vossa libertação em relação aos ciclos previstos desde há 

muito tempo, tal como previram os Nefilins, nós sabíamos há longo tempo, necessita sempre de 

ajustamentos extremamente precisos nesse jogo estéril da sombra e da Luz que chega ao fim, 

também em vós. Num determinado momento vocês verão que a vossa pessoa, o que resta dela, é 

só sombra, é só sofrimento, como o vivem aqueles que tiveram a possibilidade, de forma 

acidental, de sair do seu corpo, quando dos mecanismos de comunhão, fusão e dissolução da 

consciência, de constatar que assim que reentram nesse corpo, entram num cadáver. É assim que 

a Luz sente esse corpo porque essa matéria, mesmo esclarecida, mesmo iluminada ao nível do 

coração, não apresenta nenhuma função que não seja o jogo da consciência que, vocês sabem, foi 

profundamente alterada neste mundo. 

 

Eu vim, de qualquer modo, encorajar-vos, sobretudo para aqueles de vós que vivem momentos 

difíceis. Lembrem-se que vocês viveram a vibração do coração, a vibração de uma Coroa, não para 

reviver esse passado, porque através desses sofrimentos, quaisquer que eles sejam, a Luz está 

ainda mais presente. Reconheçam-na, reconheçam-no, e vocês se reconhecerão. Eu lembro-vos 

que qualquer que seja o estado de sofrimento que as minhas irmãs viveram no seu caminho, 

quaisquer que sejam os ataques que algumas das minhas irmãs viveram, ou certos Anciãos, na sua 

experiência, isso pode parecer terrível para aquele que procura, mas para aquele que o viveu, isso 
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não é nada, porque há uma equivalência total, no seio da Eternidade, entre o sofrimento e o 

Amor. Isso não pode ser concebido, nem mesmo explicado no seio da vossa personalidade. 

 

Assim, portanto, encarem tudo o que hoje vos faz sofrer como um trampolim inestimável para 

serem libertados de quem vocês ainda creem ser. É precisamente aquilo que vocês creem ser que 

faz sofrer, em qualquer idade que seja. Quando vocês tiverem encontrado na totalidade a 

Eternidade, quando vocês forem libertados vivos, qualquer que seja a vossa idade, quer vocês 

sejam novos ou velhos, não faz diferença nenhuma. Porque o que vos alimenta, o que vos anima, 

não é mais a energia vital mas a energia vibral, que não é uma energia, de qualquer modo, que é 

informação, informação-Luz que as vossas células reconhecem e que põe fim, definitivamente, a 

qualquer atração neste mundo, como vos expliquei na época, como Hildegarde de Bingen vos 

explicou e como Teresa vos falou. 

 

Fora do coração, vocês sabem, não há saúde. Mas eu não falo do coração que vocês podem 

conhecer no amor deste mundo, eu não falo mesmo de certos encontros que vocês puderam 

realizar, porque há uma reversão a fazer. Se vocês sofrem hoje é porque vocês apanham a vossa 

Luz no exterior. Vocês não consciencializaram que vocês são a Luz, senão não haveria mais 

nenhum sofrimento, de qualquer tipo, nem físico, nem mental, nem emocional, nem na 

consciência.  Aceitem isso, observem isso, não para procurar causas ou um caminho de saída, ele 

não existe. O caminho de saída, só há um, é o coração, o Desconhecido, o Amor incondicional, o 

Paráclito, o Impessoal, todos esses marcos que nós colocámos, uns e outros, para vosso 

conhecimento, para vos ajudar no momento que se abriu depois de 7 de Junho. 

 

Certamente eu posso dar alguns exemplos. Se vocês estavam à espera do evento celeste, vocês 

podem começar a duvidar. Não há nada no céu, mesmo que, certamente, muitos coisas sejam já 

observáveis com os vossos olhos de carne, até mesmo os Elementos, as nuvens, os vossos céus 

estão diferentes, mas ainda não há elemento exterior.  

 

Em vós, certamente, é diferente, e a vida mostra-vos todos os dias. Não desviem o vosso olhar, 

não procurem uma explicação no passado ou uma solução num futuro ou numa ajuda exterior. 

Isso é sempre possível, e mesmo desejável em certos casos, mas a última solução são vocês. E 

quando eu digo « vocês » eu dirijo-me não à vossa pessoa mas ao vosso coração, à Verdade. É 

tempo de acabar com tudo aquilo a que vocês aderiram, é tempo de acabar com todas as 

aquisições, sobretudo ao nível espiritual. Lembrem-se, o Espírito não tem que ser organizado. Ele 

não depende de nenhum karma, de nenhuma evolução, de nenhuma transformação. É isso que é 

preciso viverem, aceitarem. Só vocês o podem fazer.  Sobretudo agora. 

 

Nos últimos meses nós temos, de alguma forma, trabalhado duramente para vos dar elementos 

úteis, não para todos, certamente, mas para alguns de vós, para vos ajudar no processo do face a 

face, de confrontação. Mas lembrem-se do que acabo de dizer, é muito importante. Não há 

coração sem Alegria. Se vocês estão no coração não pode existir o mínimo sofrimento. Isto quer 

dizer o quê? Isto quer dizer que se vocês sofrem, a qualquer nível que seja, vocês não estão no 

coração, vocês ainda estão na pessoa. Não se julguem, não se condenem. Sejam verdadeiros, 
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vocês já não podem trapacear, vocês já não podem jogar o jogo da aparência.  Vocês constatarão 

muito rapidamente, se já não foi feito, as desordens e os distúrbios no vosso corpo, na vossa 

consciência, no vosso mental, nas vossas emoções e, sobretudo, não me perguntem como 

encontrar o coração. Eu digo-vos que nós vos demos, não eu, mas alguns Anciãos deram-vos ainda 

técnicas para a aprimorar ainda mais o que vós tinham para ver. 

 

A Paz é natural para o Libertado. Vocês sabem, ele não depende de nenhuma causa, de nenhuma 

circunstância, de nenhuma aquisição, bem pelo contrário. A Alegria depende realmente da vossa 

capacidade, quem quer que sejam os vossos próximos, quem quer que seja a vossa família, 

quaisquer que sejam os vossos bens, de serem independentes disso.  Portanto, não é uma questão 

de abundância ou de facilidade no seio da pessoa, é unicamente uma questão de resistências, de 

coisas que não foram vistas ou que não puderam ser vistas até ao presente. Isto já vos foi 

explicado, eu creio, nestes dias que passaram. Aproveitem o que a Luz vos dá para vos dar a vós 

mesmos.  Vocês não têm nada a manter, vocês não têm nada a guardar. Tudo o que vocês creem 

manter e guardar são só ilusões da pessoa e que, vocês sabem, desaparecerão muito em breve, 

quer vocês o queiram ou não. 

 

Então, se vocês foram chamados pela Luz, por uma das Coroas, muito vos foi dado; hoje, muito 

vos é pedido. Isso é enorme para a pessoa, mas eu asseguro-vos que uma vez ultrapassado esse 

limite não existe, essa porta, ilustrada pela Porta OD, vocês encontrarão a Porta ER, a Alegria 

espontânea, sem objeto, sem razão, onde não existe nenhum espaço possível para a dúvida, para 

o sofrimento do qualquer que seja, onde tudo é Evidência.  

 

Resumindo, vocês vivem a evidência da Luz ou vivem a evidência da vossa personagem? Não é 

possível meia medida, e vocês sabem-no. As últimas técnicas que vos foram dadas e o que acabam 

de vos anunciar, pela boca de Eriane, relativamente às aldeias élficas, são as últimas ajudas, assim 

como as novas Teofanias, que nós podemos trazer. Para além disso, não podem existir outras 

porque tudo depende de vós, e unicamente de vós, e não das vossas circunstâncias de vida, e não 

dos vossos limites nem dos vossos sofrimentos. 

 

Então, certamente, nesse jogo da consciência, nesse face a face, nessa confrontação, qualquer que 

seja a aparência, só diz respeito a vós, porque o outro, mesmo o mais oposto à Luz, mesmo o mais 

próximo de vós na Luz, não existe, tanto quanto vós. São jogos, é isso que isto vos dá a ver, a 

localização do observador. Vejam-no e acedam à vossa Liberdade, mas vocês não podem levar 

nada, vocês devem estar nus.  Aí está a Infância e a espontaneidade. Então, vocês estão prontos 

para se tornarem essa criança interior? Estão prontos a perder tudo para tudo encontrar? Ou 

mantêm-se ainda naquilo que têm, naquilo que creem ser? 

 

Vocês verão claramente, e já é o caso para muitos de vós, sem nenhuma dificuldade, o que é da 

ordem da facilidade do coração e o que é da ordem da dificuldade da pessoa. É assim que vos foi 

dito, muitas vezes nestas últimas semanas, nestes últimos meses, que ninguém poderá dizer que 

não sabia. Em todo o caso para os despertados. As coisas são um pouco diferentes para aqueles 

que não viveram nenhum chamado, quer eles estejam na negação ou quer eles estejam instalados 
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no conforto da sua vida. Eles não têm necessidade disso. Eles são os últimos, eles serão os 

primeiros.  

 

Mas para todos vós que procuraram a Luz, quer isso seja nos conhecimentos, nas experiências, 

nos karmas, no vosso exterior, através do que nós vos dizemos, e era normal alimentarem-se da 

Luz que nós vos trazíamos, para se encontrarem;  hoje, isso já não é normal. Vocês têm 

necessidade de se alimentarem de Luz ou vocês vivem a Luz que vocês são? Isso é profundamente 

diferente. Vocês veem-no e vivem-no.  Não é mais a questão de medo, não é mais a questão das 

memórias, das mágoas, isso já vos foi explicado, parece-me. Então, hoje, não é mais o medo ou o 

Amor, é o sofrimento ou o Amor, não há outra alternativa. 

 

Eu diria que é o último ato da Luz no seio deste mundo antes do Apelo de Maria, então, 

aproveitem esses poucos dias, essas poucas semanas, esses poucos meses, talvez, ninguém sabe, 

para ajustar o que é para ajustar. E o que é para ajustar não está nas circunstâncias das vossas 

vidas. Não está no fazer das malas, na demissão, no abandonar o marido ou a mulher, no mudar o 

que quer que seja, bem pelo contrário, é assumindo, pelo Amor, o que vocês têm para viver. Claro, 

se for o corpo, é preciso tratar, mas estejam bem conscientes do que isso significa.  

 

As convenções sociais, morais, afetivas, já não têm que estar no centro do palco. O que tem que 

estar no centro do palco, o Comandante repetiu-vos muitas vezes, é o Amor. O Amor à frente, o 

Amor atrás, o Amor à esquerda, o Amor à direita, o Amor em cima, o Amor em baixo. As 

experiências das vibrações que vocês viveram, mesmo para aqueles que têm a permanência das 

Coroas e que estão, portanto, libertáveis e libertados, devem também deixar a Luz trabalhar. Não 

levem em conta os hábitos, sobretudo quando estão ligados às linhagens, isso foi-vos explicado. 

Vocês não têm outra escolha senão o Amor ou o sofrimento. E quanto mais a pessoa se afasta, 

mais o corpo de Existência se instala e a consciência da Eternidade se instala, para aqueles que 

estão despertados. 

 

Hoje, portanto, é da vossa única responsabilidade serem verdadeiros, nada procurarem no vosso 

exterior, virarem-se para vós e deixarem o Cristo bater à vossa porta e deixá-lo aparecer.  Mas a 

pessoa fará sempre mau serviço com o Cristo. O tempo da ilusão terminou, de pensar que o Cristo 

é um salvador, que vocês podem orar e que ele virá salvar-vos do que quer que seja – sobretudo 

de vós mesmos. É, tempo de se reconhecerem enquanto Cristo, enquanto Filhos Ardentes do Sol, 

enquanto própria fonte da vossa própria Luz.  

 

O que já se desenrola desde de 7 de Junho, e mesmo um pouco antes, desde as Teofanias, é 

exatamente o que acontece. Vocês viram-no. Ou tudo se transformou em vós, e vocês constatam 

tanto ao nível do corpo como da vossa consciência, eu diria que tudo está mais fresco, mais jovem, 

mais vivo, ou é o inverso. Se olharem à vossa volta, vocês veem irmãos e irmãs que tinham 

doenças muito invalidantes que desapareceram, e outros que viviam certos estados de coração, 

onde os distúrbios aparecem. Tanto um como o outro não têm que ser julgados, mas isso traduz 

diretamente a vossa localização, na Alegria ou no sofrimento. 
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Vocês não podem estar impacientes com o fim do mundo e serem verdadeiros, é a pessoa que diz 

isso. Vocês não podem estar à procura de justificações ou de explicações para tudo o que vos 

espera, tudo o que vos toca. Já não é tempo para isso e, além disso, vocês constam-no, vocês têm 

cada vez menos a oportunidade e a possibilidade de funcionar assim. Vocês sabem-no, o 

funcionamento do vosso corpo de Existência não tem nada a ver com a forma que vocês 

conhecem, na qual vocês estão hoje. 

 

Então, a Luz vem-vos perguntar, antes mesmo que o Cristo bata à vossa porta: «Estás pronto? 

Queres deixar os mortos enterrar os mortos e tornares-te vivo? O que é que te retém? ». Assim 

falava Jesus. É o mesmo hoje, não através de um personagem exterior ou de qualquer mestre que 

seja, nem mesmo uma Estrela, um Ancião ou um Arcanjo, mas com vós mesmos, face a face, 

sozinhos, independentes de todos os avisos externos e de todas as situações exteriores. Então, 

olhem, olhem-se. Vocês estão na Alegria? Vocês estão em Paz? Integralmente, tanto no corpo 

como na cabeça, como no coração? Ou não? É isso que a Luz vos dá a ver. Tudo o resto são só 

ilusões, são só pretextos que constroem a vossa pessoa, o vosso mental, os vossos hábitos, para 

vos afastar da Verdade. 

 

Não esqueçam que não há punição no seio da Luz, só há a Alegria. Se vocês forem Luz, vocês estão 

na Alegria. Se vocês forem Luz o vosso corpo não vos pode alterar, mesmo se estiver doente, bem 

pelo contrário. Vejam isso sem subterfúgios, sem fingimentos, sem necessidade de justificar o que 

quer que seja ou explicar o que quer que seja. Sejam cada vez mais verdadeiros e realizem estas 

palavras: «Vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo», mesmo que, 

efetivamente, por vezes, a nova terra na 5ª dimensão seja a vossa casa. 

 

O que quer que pensem disso, e nós todos sabemos, estando encarnados, que nós não levamos 

nada no momento da morte, nem marido, nem mulher, nem filhos, nem dinheiro, nem casa. E 

vocês sabem muito bem, mesmo sem o que nós vos temos dito, uma vez que eu nunca falei de 

tempo, mas hoje é o momento de falar. Chega de olharem à vossa volta. Quer vocês olhem para a 

sociedade, quer olhem para o clima, quer olhem para os vulcões, mesmo para a organização social 

e da vossa vida, vocês veem bem que estão um pandemónio. É apenas o início, mas nós nunca vos 

escondemos isso. 

 

Então, vocês decidem, a Alegria ou o sofrimento. Não é mais a questão do medo, porque o medo 

transforma-se em sofrimento, ele retrai-vos, qualquer que seja o medo. Não serve de nada querer 

compreender a origem desse medo porque a encarnação neste mundo já é a morte. Então, 

percebam. A maior parte dos meus irmãos e irmãs neste planeta pensam que a morte é o fim 

embora a morte seja o início da Liberdade. Certamente isso é muito diferente, talvez, dos 

ensinamentos que vocês seguiram, das religiões às quais aderiram, mas cabe a vós avaliar o que é 

real. Nós não o podemos fazer por vós, nem o Cristo, nem Maria, nem a vossa esposa, nem os 

vossos filhos, nem os vossos pais. Nenhuma abundância, nem nenhuma restrição, não podem 

decidir por vós.  
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É chegado o momento de serem livres, totalmente livres. Não somente no interior, como os 

Libertados viventes desde 2012 ou depois das Teofanias, mas também no exterior. E não 

entendam, com esta noção de Liberdade, deixar o marido, os filhos, a profissão, mas realizar o que 

vocês são, simplesmente isso. E se realizarem isso vocês próprios constatarão que não pode existir 

nenhum antagonismo com nenhuma pessoa, com nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhuma 

situação, quer seja na carência ou na abundância. Nem um nem outro podem brincar com a 

Alegria. Se vocês ainda dependem disso, então, vocês não são o que vocês são, vocês são o que 

vocês creem ser no seio da pessoa. Não há, eu repito, outra porta de saída senão o Amor. É tempo 

de o demonstrarem a vós mesmos, de o provarem, se já não for o caso. 

 

Uma vez que o último véu ou a última porta parecem ter sido ultrapassados,  está presente não só 

a Alegria mas o conjunto dos mundos, que vos aparece. E, sobretudo, vocês veem claramente a 

falsidade deste mundo, de todos os seus pretextos, quer sejam sociais ou espirituais, de todos os 

falsos mestres, de todas as religiões que vos aprisionaram, de tudo aquilo a que aderiram para se 

protegerem, para se preservarem do medo do vosso próprio desaparecimento. É isso a 

espiritualidade neste mundo. Ela não tem nada a ver com o coração, ela não permite nunca 

encontrar o coração. Só o Amor vos preenche e vos liberta, o que vocês são.  

 

Se vocês realizarem isto, aceitando-o imediatamente enquanto princípio, mesmo de crença, se 

vocês quiserem, ou de fé total, a Luz seguirá a vossa fé. Mas se vocês estão a tentar resolver algum 

karma ou qualquer situação que seja, excepto o vosso corpo do qual devem cuidar, vocês perdem 

o vosso tempo e estragam as vossas chances de viver a Verdade antes do Apelo de Maria. O que é 

importante, não para vós, porque em última análise vocês também sabem, desde sempre, que no 

final toda a gente é libertada, mas é inútil envolverem-se nesses caminhos de resistência à Luz. E é 

o caso enquanto vocês se alimentarem da Luz no exterior em vez de a assumirem no que vocês 

são, no vosso coração. É a única forma de dissolver os hábitos, as vossas crenças, as vossas 

experiências espirituais, para ser verdade. 

 

Certamente, neste período, acontece, não como aconteceu há uns anos de forma individual, mas 

de forma cada vez mais coletiva, por grupo, por país, por região, por família, um pouco por toda a 

parte na terra, viver individualmente esta ressurreição, esta crucificação. A Luz chama-vos para 

isso. Mas compreendam, vocês são a Luz, e se existir sofrimento, vocês lutam com vós mesmos, 

unicamente com vós mesmos, porque não viram, porque não renderam as armas da 

personalidade, da história, da ilusão, agora que tudo é cada vez mais simples, eu vos asseguro. 

 

Olhem os vossos irmãos e as vossas irmãs, entre vós, que vivem esta Alegria permanente, sem 

trapacear, sem vibrações, sem nada a não ser a plenitude desta Alegria. Vocês veem bem. Não são 

ermitas, não deixaram mulher e filhos, não deixaram a sua profissão, são verdadeiramente eles 

próprios. Então, eles já não estão sujeitos, qualquer que seja o ambiente, a qualquer fator 

ambiental porque a Paz está instalada de forma definitiva, a Alegria também. E isto está aberto a 

cada um porque é o tempo da Graça.  As graças das Teofanias, as graças realizadas pelos elfos e 

por vós mesmos. 
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Não lutem contra as quimeras, quaisquer que sejam as certezas que as quimeras vos tenham dado 

até ao presente, quer isso seja através da estabilidade afetiva, a estabilidade profissional, a 

estabilidade financeira ou social.  Procurem o Reino dos Céus, ele está dentro de vós, à vossa 

espera. Tudo o resto é jogo. Tudo o resto, vocês sabem, passa e passa cada vez mais depressa. 

 

A Unidade, que eu represento, faz parte da nova Tri-Unidade. Ela é a Liberdade, ela é esta Alegria 

e ela é esta Paz. 

 

Compreendam, vocês não podem pretender estar no Si ou ser libertados e maltratar quem quer 

que seja ou o que quer que seja, porque são vocês, como dizia o Cristo: «O que vocês fazem ao 

mais pequeno de vós, é a mim que o fazem.» Então, o que vocês fazem ao mais pequeno de vós 

ou ao vosso maior inimigo, é a vocês que o fazem. Tomem consciência disso. O Amor suporta 

tudo, o Amor espera tudo, o Amor move montanhas, o Amor muda a Ilusão, deita-a abaixo, mas 

vocês não podem encontrar o Amor verdadeiro em qualquer circunstância da vossa pessoa. Eu 

diria mesmo que a pessoa se torna um obstáculo, um peso volumoso quando a Verdade é 

revelada, quando vocês a revelam em vós. 

 

Então, certamente, existem também mecanismos da alma mais precisos que acontecem em vós, 

mas eu deixarei a minha irmã Ma Ananda, portadora do Fogo, expressar-vos isso e fazê-lo viver. 

 

Não é necessário para mim abrir um espaço de questionamento. Aqui está o que eu tinha para vos 

entregar: hoje, há Alegria ou há sofrimento, há Paz ou há desordem, há falta ou há plenitude, e 

isso não se refere à vossa personagem e à vossa vida mas à verdade do vosso coração, nada mais 

que isso. Tudo o resto são só absurdos e álibis. Vocês não podem estar na verdadeira Alegria e 

agredir quem quer que seja. Vocês não podem estar na verdadeira Alegria e fazer caretas. Vocês 

não podem estar na Alegria e sofrer. Isso não é possível. 

 

Muitos de vós também o vivem, com momentos muito intensos de libertação e outros momentos 

que, infelizmente, vos trazem de volta à realidade, à qual vocês aderem ainda. É assim que vocês 

veem a Verdade. Não de outra maneira. De forma cada vez mais explosiva e, por vezes, dura para 

a pessoa. Isso prova simplesmente que vocês ainda são uma pessoa. Mas é precisamente essa 

iluminação que vos permite não mais serem essa pessoa, serem o homem regenerado ou a mulher 

regenerada, ressuscitados tanto na sua carne, como na sua manifestação, como nas suas emoções 

e como em toda a atividade intelectual ou mental. 

 

Na Alegria nada do velho pode subsistir, nem mesmo as forças inconscientes de predação das 

vossas linhagens, das vossas origens, se elas existirem.  Não há esforço a fazer, há apenas que 

reconhecer que vocês não estão lá.  Não para vos condenar, vos julgar ou vos punir, porque 

reconhecer isto vos levará a viver um dom total da Graça à medida que vocês se entregarem à Luz 

que vocês são. 

 

Onde quer que vocês estejam, aqui presentes, a ler ou a ouvir, eu peço-vos agora para partilharem 

comigo a Teofania do coração, a Teofania do Espírito.  
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… Silêncio… 

 

Possam vocês estar definitivamente iluminados e ser, enfim, o que vocês são. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Gemma Galgani e eu estou convosco, sobretudo com aqueles que vivem certos 

sofrimentos. A minha simples presença ao vosso lado, à vossa frente ou no Canal Mariano, é um 

bálsamo calmante que vem aliviar. Chamem-me. Eu virei, de qualquer forma, visitar-vos sob as 

cúpulas das aldeias dos elfos, isso não me levanta nenhum problema. Sejam verdadeiros, sejam 

autênticos, não no seio da pessoa, do que vocês creem ou vivem, mas na verdade do coração. Eu 

sou Gemma Galgani, eu amo-vos. E, então, até muito em breve. 

 

 

* * * 

 

Tradução : Cristina Marques 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/gemma-galgani-juillet-2017/ 

 

 

PDF (Link para download) : Gemma Galgani  - Julho de 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/gemma-galgani-juillet-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCdzNnbDRFMTk4dTg
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MA ANANDA MOYI - Julho 2017 

 

Eu sou Ma Ananda Moyi. Irmãs e irmãos encarnados, eu rendo graças a vossa Presença. Instalemo-

nos juntos por alguns instantes no silêncio e na Paz. 

 

… Silêncio... 

 

Minha presença entre vocês, neste dia, é uma sequência lógica do que vos pôde dizer Gemma 

Galgani antes de mim, e o que eu pude vos dizer há muitos anos concernente à reversão da alma. 

 

A etapa que se abre para vocês, neste mês de julho, visa fazer-vos reencontrar o silêncio e a 

Eternidade na paz do coração.  É um mecanismo íntimo que está diretamente relacionado à 

alquimia do corpo com o Espírito, ou com a alma se ela ainda está presente.  Além da Paz e da 

Alegria da qual vos falou minha irmã Gemma, o mecanismo atual, falando em termos simples, é 

um mecanismo de interioridade e de interiorização, onde o conjunto de vosso personagem e de 

vossa pessoa é literalmente reabsorvido no coração.  Dito de outro modo, vossos 

desaparecimentos atuais não são mais completos. Eles vos deixam o sentimento de estar em um 

entre dois, entre dois mundos, entre dois estados dificilmente qualificáveis com vossas palavras 

habituais. 

 

Aqueles entre vocês que vivem esse processo atual, que não é nem obrigatório nem indispensável, 

se traduz pelo desenvolvimento desse silêncio, conduzindo-vos a fazer o silêncio para este mundo 

e neste mundo. Isso não é propriamente dito um desaparecimento, mas uma cessação da 

atividade da consciência ordinária, sem para tanto desaparecer como alguns de vocês têm feito 

até o presente.  A analogia e a semelhança que vocês podem encontrar nesse processo que para 

muitos de  vocês já começou no mês de junho, corresponde não somente à Paz, à Alegria e à 

felicidade, mas também ao que é chamado íntase.  A íntase é o momento necessário para alguns 

de vocês, onde todos os marcadores de vosso personagem desaparecem, conduzindo-vos a viver 

em um estado aparente de indistinção em meio a este mundo, o que permite justamente o 

esclarecimento, pela verdade da Luz, sobre o conjunto de vossa consciência. 

 

Nos processos de íntase e não de resistência, como aliás nos processos de resistência que alguns 

entre vocês vivem atualmente, há para a pessoa o sentimento de confusão, o sentimento de não 

mais habitar seu corpo, o sentimento de imprecisão, que é apenas prévio à vossa ressurreição.  

Alguns de vocês também, dito de outro modo, estão prontos para passar pela dissolução da 

consciência efêmera nesse corpo efêmero que no entanto ainda está aí.  O basculamento da 

consciência ordinária à supraconsciência, nesses casos, não se pode viver de outro modo a não ser 

assim, ou seja por essa íntase, mas antes que vossa consciência seja reconhecida em íntase, existe 

um período prévio onde todos os marcadores parecem desaparecer, não vos permitindo mais 

apoiarem-se sobre vossos conhecimentos, sobre vossas aquisições, sobre vossa história. 

 



107 
 

Trata-se bem do que foi chamado, há muito tempo, uma transubstanciação ou uma metamorfose. 

Como disse o Comandante, passar da lagarta à borboleta, passa por essa metamorfose onde o 

corpo se dissolve em uma outra realidade, onde o silêncio das palavras, o silêncio do movimento e 

o silêncio da consciência ordinária, pode às vezes, para aqueles entre vocês em que isso se produz, 

dar uma forma de inquietude e não de sofrimento.  O desaparecimento – sem vocês mesmos 

desaparecerem em consciência – dos elementos habituais de vossos modos de funcionamento 

pode efetivamente ser muito desconcertante para aquele que está instalado, mesmo desperto, na 

ilusão da espiritualidade. 

 

Esse mecanismo é muito preciso no nível da alma.  Ele se traduz, nas almas persistentes não 

dissolvidas, um processo de alquimia dos Elementos, dos Triângulos elementares dos Elementos 

no nível de vossa cabeça, que se dissolvem e se unem no nível do que é chamado a pequena 

Coroa, que é a imagem do coração.  Quando vosso caminho de ressurreição passa por esse 

caminho, e alguns de vocês o vivem por intermitência e isso vai  se tornar permanente já desde o 

mês de julho. 

 

Sobretudo a partir do início das Teofanias perpétuas, vocês constatarão que alguns irmãos e irmãs 

vivem esse processo.  O olhar se vela, a força vos deixa, todavia com uma acuidade dessa 

consciência ordinária que se dissolve pela ação da Luz, podendo conduzir não a um sofrimento, 

mas bem mais a uma rebelião que não pode durar muito tempo, a um estado de raiva que 

também pode se manifestar.  Mas lembrem-se de que o resultado é o processo íntimo da íntase, 

que é o momento em que o Espírito se difunde na consciência ordinária, não podendo mais deixá-

la persistir ou subsistir. 

 

Assim, para muitos irmãos e irmãs esse processo começa e começará logo. Passados os primeiros 

dias ou os primeiros instantes de confusão, vocês renascerão em vosso coração de Eternidade, em 

vosso corpo eterno. Da mesma maneira que algumas resistências à Luz se traduzem pelos 

sofrimentos, as problemáticas físicas que vos foram evocadas, da mesma maneira, esse caminho 

particular de ressurreição não está relacionado a qualquer predação nem a uma origem estelar, 

mas simplesmente, na localização de vossa consciência ordinária, na adesão às espiritualidades 

deste mundo. 

 

Esse processo, aparecendo como desconcertante e confuso para aquele que o vive e para aquele 

que o observa, desembocará inevitavelmente na paz do coração e na ressurreição, onde aí 

também, vocês verão por vocês mesmos e por vossos próximos, há um antes e um depois. 

Somente o durante pode parecer desconcertante e confusoporque esse processo de 

transubstanciação da matéria para o Espírito, com uma alma presente, se traduz por essa íntase, 

essa impossibilidade de mover mais ou menos pronunciada, essa impossibilidade de pensar ou de 

refletir mais ou menos pronunciada, e de qualquer modo sem desaparecimento como vocês 

podiam vivê-los antes. Frequentemente, será mesmo impossível desaparecer durante o sono.  O 

sono se produzirá como se vocês estivessem despertos. 
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Esse processo não está previsto para se instalar, nem mesmo para durar. Ele simplesmente traduz 

a alquimia interior daquele que, por seu posicionamento no efêmero, não exerce nenhuma 

predação por suas linhagens ou pelo seu comportamento, mas está simplesmente submetido a 

algumas ilusões que não são eternas. 

 

Assim, se isso vos chega, vocês não podem dizer, como vos enunciou minha irmã Gemma, que é 

ou o sofrimento, ou a Alegria, porque nesse caso, não há nem sofrimento, nem Alegria, nem 

mesmo desaparecimento, há um estado quase letárgico. Em linguagem corrente, vocês poderão 

chamar isso um estado comatoso. Isso não é um coma, certamente, mas um sentimento de não 

mais habitar seu corpo, de não mais estar em nenhuma parte, de estar enevoado. 

 

Aí também, se isso vos concerne, aliás vocês o veem e o verão por vocês mesmos, vocês não 

podem se opor de qualquer maneira que seja, nem mesmo trazer uma solução para retornar ao 

estado anterior. Vocês vivem e viverão efetivamente, para muitos de vocês, esse processo de 

metamorfose, de estase pessoal, sem desaparecimento, antes mesmo do Apelo de Maria. Ainda 

uma vez, isso concerne apenas a alguns entre vocês. De fato é muito difícil de compreender, no 

momento em que se vive, porque justamente não há mais marcadores, nada funciona como 

antes. Há somente a impressão, para esses irmãos e irmãs que o vivem ou o viverão, uma 

impressão de nada, de real dissolução, de obstrução dos sentidos, de obstrução da energia, um 

sentimento de peso e lassidão, que corresponde completamente às íntases profundas que eu 

experimentei e vivenciei. 

 

Isso concerne, como eu disse, não àqueles que têm as forças predadoras em operação neles, 

porque aí, é o corpo que é o suporte dessa transmutação. Neste caso presente, é uma 

transmutação da consciência : o Espírito toca o corpo, toca a alma, ainda que a alma não esteja 

voltada, isto é, se a atração da matéria e da ilusão ainda estiver presente. Isso se verá e se vê já 

nos irmãos e irmãs que no entanto já estavam na retidão e no coração, mas essa retidão e esse 

coração não se aplicam senão ao que eles conhecem, isto é a este mundo e suas experiências, 

mesmo nos planos sutis deste mundo. 

 

A alquimia que se produz nesse momento, produz os resultados que eu lhes dei. A média dessa 

vivência não deveria exceder, para aqueles de vocês que deverão passar por essa etapa ou que a 

passam neste momento, o espaço de alguns dias, até mesmo uma semana.  Nesse período, vos 

convém, e aliás vocês não poderão fazê-lo, não refletir ; vocês não poderão refletir, vocês não 

poderão funcionar como vocês funcionavam ainda antes. 

 

Se o questionamento vos deixa, se vocês pensam então em minhas palavras, ao que eu vos digo 

hoje se vocês tiveram a chance de escutá-las ou lê-las, vos será suficiente então permanecerem 

tranquilos, não buscar ir ao encontro do que se produz, pois no fundo de cada um de vocês que 

viverão isso ou que o vivem, há a certeza de que não há resistência à Luz.  Além disso não há real 

sofrimento do corpo a não ser, não a inflamação e os sofrimentos dos sentidos, mas como se o 

conjunto de vossos sentidos se encontrassem velados, no que concerne ao paladar, ao olfato, à 

visão, à audição, ou mesmo à percepção da energia. 
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É portanto o estado em que a lagarta forma seu casulo, como disse o Comandante. Essa é uma 

outra maneira de viver vossa ressurreição.  Cabe a cada um, eu diria, segundo suas crenças, 

segundo sua localização. Fundamentalmente, não existe nenhuma diferença de resultado entre 

aqueles entre vocês que vivenciaram as feridas físicas ou psíquicas, até mesmo os traumatismos 

físicos assim como eles vos foram detalhados à medida destes meses.  O resultado é exatamente o 

mesmo, mas sendo dado que não existe nenhuma resistência à Luz nesses irmãos e nessas irmãs, 

simplesmente um déficit de posicionamento na verdade do coração, qualquer que seja o estado 

de seu coração, isso se traduz por uma espécie, não de consumação da alma, mas de sideração da 

alma, que bem evidentemente, neste período o que deve ser vivenciado por alguns desses irmãos 

e irmãs, vai se traduzir por uma falta de alimentação de tudo o que fazia a pessoa em sua 

interioridade, conduzindo, como eu disse, à perda de todos os marcadores espaço-temporais 

espirituais. 

 

Dessa confusão e dessa vacuidade, dessa transubstanciação que se produz, se realiza a 

ressurreição, antes mesmo do Apelo de Maria. Se isso vos concerne, então eu vos diria, se vocês 

têm essa possibilidade, e eu penso que de qualquer modo será muito difícil fazer diferentemente, 

fiquem tranquilos, tomem todo o tempo que vos é necessário, para o silêncio, do mental, das 

palavras, dos movimentos, permaneçam nesse estado de letargia particular sem buscar o que quer 

que seja, e enquanto isso, deixem simplesmente desenrolar-se o que se desenrola. Não se trata de 

doença, não se trata de resistências, mas de um processo que vos é particular, em que a alma não 

pôde se voltar até o presente, o que quer que tenha sido vivenciado, devido simplesmente às 

crenças tenazes, se posso dizer, na ilusão desse mundo e em suas leis espirituais quaisquer que 

elas sejam. 

 

Essa íntase, pois isso é uma, se passará tanto melhor se vocês respeitam essa imobilidade, esse 

silêncio, essa ausência de questionamento. Então vocês constatarão muito rápido que vocês 

atravessam isso estando presentes, mas sem serem afetados, e vocês constatarão então que a 

cada dia, a cada hora, desde o instante em que vocês se mantêm tranquilos, algo de inteiramente 

novo e desconhecido emerge.  Não é senão vocês mesmos que aparecem enfim. 

 

Se todavia, entre esses irmãos e essas irmãs, vocês antes tinham o hábito de sentir as vibrações, 

como a energia, vocês poderão ter o sentimento de se sentirem abandonados pelo que fazia vosso 

cotidiano, por vossa sensibilidade. Se vocês mantêm a calma, muito rapidamente vocês constatam 

que a Alegria emerge, vindo substituir então, ou se sobrepor em outros casos, ao mecanismo da 

íntase que, eu o repito, é uma forma de estase pessoal.  Lembrem-se de que é na estase que 

ocorre após o Apelo de Maria que muitos de vocês descobrirão a verdade e viverão sua 

ressurreição em eternidade, mantendo esse corpo ou não. É o mesmo no mecanismo que entra 

em operação, para aqueles entre vocês cuja alma estava habituada, por assim dizer, à matéria. 

 

É portanto o Espírito que vem se sobrepor à alma, que vem se sobrepor ao corpo.  Esse processo é 

diferente daquele que eu descrevi, quando falei em minha posição de Estrela AL, do processo de 

reversão da alma e de sua dissolução.  O que explica que muitos entre vocês, tendo vivenciado e 
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seguido tudo o que nós vos dissemos e tudo o que vocês vivenciaram, não puderam até o 

presente serem liberados, simplesmente pelos hábitos da alma enquanto que o coração podia 

estar vibrante. 

 

Se vocês são concernidos por esse processo, retenham simplesmente isso, fiquem tranquilos, o 

mais frequentemente em silêncio, observando a vocês mesmos, sem cogitação, sem inquietude, 

dando livre curso ao que se desenrola.  Eu vos asseguro, vocês ainda não desaparecerão deste 

mundo, mas vocês renascerão neste mundo.  O Espírito vos trás a prova de sua primazia sobre a 

alma, de sua primazia sobre as leis deste mundo.  Vocês não estarão mais submissos à ação ou 

reação pois vosso corpo como vossa consciência não vos obedecerão mais. Portanto para nada 

serve entrar em resistência, mas bem mais fazer esse silêncio e deixar a Alegria sem objeto aflorar 

em vossa consciência, desabrochar e aparecer. 

 

Quando desse processo que será dado a viver para alguns de vocês,  o Fogo Ígneo, em vosso 

renascimento, vos percorrerá e vos fará viver essa Alegria e esse Amor inextinguível que não pode 

ser sustentado pela pessoa.  Nesse sentido, no nível dos despertares, esses irmãos e essas irmãs 

foram os últimos. Eles serão os primeiros, como aqueles que viverão a última Graça do Apelo de 

Maria, porque neles, nestes irmãos e nestas irmãs, há a bondade, há a Infância, mas há a adesão 

ao que é falso. E esse é o único caminho possível de resolução, eu diria, dessa equação e desse 

estado, fazendo esses irmãos e essas irmãs descobrirem, após o retorno, o Amor verdadeiro não 

conhecendo nenhuma condição, e que acarretará então sem nenhuma dificuldade a dissolução da 

alma, e concorrerá, neste mês, a serem livres. 

 

De fato eu concebo que algumas das manifestações da ação do Espírito em vossa carne e em vossa 

alma possam ser tão desconcertantes que elas podem, como eu disse, colocar-vos na raiva, e 

também fazer-vos pensar na doença ou na morte.  Através de vossa cooperação, ou seja vosso 

abandono ao que se produz – aliás vocês não poderão fazer diferente -, vocês provarão a vocês 

mesmos o que vocês são, e que não tem nada a ver com o que esses irmãos e irmãs puderam viver 

antes. 

 

A qualidade desses irmãos e irmãs percebendo e sentindo a energia, a vibração e sua alma através 

dessas peregrinações, tornar-se-á muito mais afinada, a consciência será então estabelecida na 

supraconsciência. 

 

Assim portanto, hoje eu vos digo, que isso seja através de dores, de sofrimentos, no caso o mais 

habitual de resistência, que isso seja no que acabei de descrever, a finalidade é a mesma dando-

vos a viver antes do Apelo de Maria, o mesmo processo que se produzirá durante o Apelo de 

Maria. 

 

No caso do que eu acabei de descrever, não há também de buscar causa, explicações ou solução, 

pois a única solução, nesse caso, é o silêncio e a tranquilidade, permanecer em paz, o que será 

tanto mais fácil porque  os sentidos estarão como obscurecidos e o mental se encontrará 

profundamente rarefeito.  Esse estado não acarreta sofrimento, ele não acarreta tampouco 
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Alegria, enquanto ele não esteja concluído, o que poderia ser mais semelhante, como eu disse, a 

uma estase ou uma íntase. 

 

Se isso chega ao redor de vocês, entre vossos próximos, entre vossos encontros, saibam que não 

há nada a fazer do exterior e que vocês não podem fazer nada do exterior, simplesmente deixar o 

processo se desenrolar com o mais de calma e tranquilidade possível. Qualquer que seja vossa 

idade, pois isso concerne a qualquer idade, desde a idade de 14 anos. 

 

Nós entendemos que se isso acontece em um de seus filhos, por exemplo, ou em vosso cônjuge, 

que isso possa colocar problema em diferentes níveis, mas lembrem-se de que essa 

transubstanciação não durará mais do que uma semana, de maneira geral.  Vocês então terão a 

oportunidade de assistir à ressurreição daquele que vos é próximo. Eu poderia dizer que vocês 

ganharão largamente na troca e que aquele que o vive, certamente, não poderá mais duvidar de 

que ele é além deste mundo e não poderá mais duvidar de que tudo o que concerne a este mundo 

em meio ao conhecido, e mesmo em seus aspectos chamados « espiritualidade », são apenas do 

vento e da ilusão. Não restará mais nenhuma dúvida possível no interior desses seres que serão 

renascidos. 

 

O conjunto desses processos que se vivem e que nós vos descrevemos agora, participa de maneira 

indubitável à realidade de vossa liberação.  Esses irmãos e essas irmãs que o viverão não poderão 

mais estar interessados ou ocupados em qualquer atividade exterior ou interior ligada à ilusão.  A 

ilusão então se apaga, para deixar o lugar à Verdade . 

 

Infelizmente eu não posso dar-vos a porcentagem ou a frequência em que esse processo se 

produzirá, tanto a Alegria espontânea ou tanto as resistências manifestadas, mas isso representa, 

em definitivo, desde o mês de junho e sobretudo neste mês de julho, eu diria, os três casos 

possíveis. Existe um quarto, mas que não vos concerne, esse são os irmãos e as irmãs encarnados 

que dormem e que dormirão sem nenhuma dificuldade em suas vidas efêmeras, e aí 

permanecerão até o Apelo de Maria. 

 

Os três casos mencionados, entre aqueles que vivem uma das Coroas, a vibração, ou quem tem 

uma conduta espiritual, até mesmo religiosa, estão concernidos por uma dessas três hipóteses : as 

resistências à Luz tocando as zonas precisas do corpo e da consciência, a Alegria imediata com 

regeneração do corpo, da consciência, sem resistência, ou então o terceiro mecanismo que eu 

acabei de vos descrever.  Nenhum é superior ao outro, nenhum é prejudicial.  Os três processos 

diversos vos conduzem ao mesmo lugar, a vosso coração e à Eternidade. 

 

Esse processo pode se viver, no que concerne ao que acabei de evocar, em qualquer pessoa 

desperta, paradoxalmente, contrariamente àqueles entre vocês portadores de linhagens 

predadoras ou de hábitos predatórios, onde aí, as consequências pelo sofrimento do corpo são 

importantes. Nesse caso que eu exprimo hoje, não há nada de tudo isso. Haveria uma forma de 

nada onde tudo parece obscurecido, onde mais nada pode ser pensado, a não ser eventualmente 

algumas irritações e algumas raivas que não duram. 
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Há portanto neste período, para os irmãos e as irmãs despertos, três caminhos possíveis 

permitindo chegar ao Apelo de Maria liberados.  A resistência e os danos que vos foram dados no 

nível corporal, a Alegria indizível e permanente do êxtase onde tudo se regenera, mesmo no nível 

do que é efêmero, e a terceira maneira, terceiro caminho, que é aquele que eu acabei de 

descrever.  Esses três caminhos concernem à totalidade das irmãs e irmãos encarnados na terra 

tendo vivenciado no mínimo a ativação de uma Coroa. Esses três caminhos são para cada um de 

vocês a expressão a mais perfeita do mecanismo em operação conduzindo à ressurreição.  Essa 

ressurreição não é propriamente dita « ser liberado vivo » uma vez que de agora em diante, há a 

consciência do corpo de Eternidade, não nas deslocalizações da consciência, mas na Alegria 

exprimida, vivida e sentida de maneira constante em vossa vida. 

 

Há portanto concretamente, se isso já se produz para vocês, um antes e um depois, quaisquer que 

sejam efetivamente as possibilidades de tergiversação, de hesitação, em todo caso para aqueles 

que vivem o caminho da resistência ao invés do caminho da Alegria. No que concerne ao caminho 

da íntase, isso  não faz diferença, uma vez que mais nada pode ser manifestado, uma vez que mais 

nada pode ser vivido como antes, uma vez que o corpo responde menos, uma vez que os sentidos 

se obscurecem, uma vez que o mental não pode mais entrar em ação. Esse processo é exatamente 

o inverso, eu diria, do processo chamado resistência, no caminho a viver para vossa liberação. 

 

Vocês o sabem, a ascensão da Terra começou.  A finalização do processo iniciado desde 1984, há 

trinta e três anos, toca hoje seu fim último e inelutável.  Vocês o sabem, eu não posso dar-vos a 

data, mas está em curso. No que está em curso, há efetivamente uma cronologia, algumas etapas 

coletivas que devem ser passadas, qualquer que seja a ordem – nós esperamos essa ordem o mais 

harmoniosa possível para vocês e para nós. 

 

Vocês vão ver de maneira cada vez mais frequente, ao redor de vocês como em vocês. Lembrem-

se de que isso concerne apenas àqueles que estão despertos, e eventualmente àqueles que vivem 

o estado de Graça espontânea, pelas Teofanias. 

 

O problema não é tanto para aquele que o vive, mas bem mais para aquele que não está desperto 

e que é próximo desse irmão ou dessa irmã que o vive. Porque bem evidentemente, na lógica da 

consciência e da vida neste mundo, isso pode vos aparecer como algo de grave.  Não hesitem em 

serem tranquilizados indo vocês mesmos ver quem de direito, para vos confortar na ausência de 

doença ou de problema. Isso vos evitará pensar que vocês têm algo, enquanto que simplesmente 

vocês estão prestes a se tornarem vocês mesmos. 

 

À medida do avanço do desenrolar do tempo neste mês de julho, vocês constatarão que aqueles 

que são tocados por esse caminho, o vivem de maneira cada vez mais imediata, ou seja que não 

haverá mesmo período de instalação – como esse foi o caso no mês de junho e nestes dias 

passados – consistindo em declinar progressivamente na força física, no sentido, e no mental. Isso 

será de um instante para o outro, evocando não um problema médico, mas sobretudo um 

problema psicológico ou psiquiátrico, o perigo sendo de identificar esse irmão ou essa irmã 
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próximo de vocês, que o vive, como tendo não sei qual anomalia física.  Não caiam nessa 

armadilha. Assegurem aquele que o vive, eventualmente pela medicina, mas não vão mais longe, 

tanto mais que esse período, eu vos disse, não excederá uma semana. 

 

No que concerne aos três caminhos que eu acabei de completar hoje, esses três caminhos 

apresentarão, à medida dos dias que vão decorrer, um aspecto brutal e imediato, mesmo para os 

dois outros caminhos. É essa fulgurância da mudança de estado, que isso seja no nível do corpo, 

no nível de vosso coração ou de vossa consciência ordinária, que realiza a alquimia e que vos 

prova, se vocês não estão liberados, que somente o Absoluto é Verdade. Esse processo vai 

aparecer cada vez mais claramente para aqueles que devem vivê-lo, a partir do instante em que as 

Teofanias das 20 horas serão realizadas sobre a terra. Alguns de vocês tiveram um pequeno 

avanço mas esse processo será consideravelmente acelerado, se posso dizer, em alguns dias. 

 

Isso procede exatamente dos mesmos processos do que vos foi comunicado pelos Anciãos, a 

respeito das últimas técnicas e últimos exercícios a praticar, para aqueles que o sentem e 

experimentam a necessidade deles.  Isso participa do mesmo processo do que os elfos vos 

propõem de agora em diante na orla de seu vilarejo.  Trata-se do Amor e de nada mais, quaisquer 

que sejam as aparências, quaisquer que sejam as ilusões.  O Amor, e isso vos foi dito – o que vocês 

são -, vos quer inteiramente e totalmente. Não é mais tempo de tergiversar, não é mais tempo de 

hesitar, não é mais tempo de refletir, o tempo é para a instantaneidade, vindo confortar a 

espontaneidade e o Caminho da Infância, e concorrendo à vossa autonomia. 

 

Eu vos convido também, se vocês têm a ocasião, porque hoje eu não tenho o tempo de me 

estender nisso, e se isso vos interessa, de ler alguns elementos de minha vida, não através das 

frases que eu pude pronunciar, mas através dos estados que eu provei e vivenciei ; vocês terão 

informações importantes. Para aqueles que, nos primeiros tempos em que eu vivia essas íntases, 

chamavam as ambulâncias, chamavam os médicos, chamavam socorro. E bem evidentemente, 

como eu reproduzia esses episódios regularmente, e às vezes durante muitos anos, mais ninguém 

se interessava por mim porque eles sabiam que eu retornaria.  Eu não tinha propriamente dito de 

viver as transformações que vocês vivem, mas todavia o resultado era o mesmo, eu estava 

absorvida no Espírito de Verdade. É o que vos chega, que isso seja por este caminho ou pelos 

outros caminhos, quer vocês sejam liberados vivos ou simplesmente tenham sentido de vez em 

quando uma de vossas Coroas. 

 

Esses três caminhos, como as últimas técnicas que vos foram comunicadas, visam realmente vos 

fazer descobrir a Verdade, sem fardos nem falsos pareceres, sem nenhuma crença e sem 

nenhuma suposição ou projeção. 

 

Aí estão os elementos que eu queria vos dar em relação aos três caminhos possíveis entre os 

irmãos e irmãs despertos da Terra.  Se em relação ao que eu acabei de exprimir e de vos 

comunicar, colocam-se questões, no interior de vocês, que podem esclarecer-vos ou esclarecer 

outros irmãos e irmãs, então eu vos escuto agora. 
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… Silêncio... 

 

Esperando vossas questões, eu reproduzo aqui mesmo, como aí onde vocês estão, escutando ou 

lendo, o que não é uma Teofania mas que está ligado ao que eu chamei « íntase ». 

 

… Silêncio... 

 

Irmãs e irmãos encarnados, se não há, em vocês, necessidade de explicação ou de informações 

complementares, então eu me retirarei. 

 

 

Há uma questão. 

 

Eu escuto. 

 

 

Questão : o Fogo do Coração faz parte dos fenômenos da íntase ? 

 

No retorno da íntase, sim, não durante a íntase. Ou então de maneira muito leve, como uma 

pressão ou um formigamento, seja sobre o chakra do coração, seja sobre uma das Portas, AL, 

Unidade ou ER, às vezes as três, às vezes no centro do coração, dando-vos a percepção, não da 

Coroa radiante do coração ou do Fogo do Coração, mas do que é chamado o chakra do coração 

muito simplesmente. 

 

 

Questão : viver a íntase permitirá a transparência ? 

 

Haverá, como eu disse, um antes e um depois. Vocês o verão, se vocês estão no exterior, se é um 

de vossos próximos quem o vive, e se vocês mesmos o vivem, vocês o constatarão sem nenhuma 

dificuldade. 

 

 

Questão : se vivemos essa íntase e essa ressurreição antes do Apelo de Maria, como se passarão 

o Apelo de Maria e os três dias ? 

 

Com felicidade, elegância e facilidade. Isso será a mesma coisa, mas vocês irão muito mais longe, 

por assim dizer, muito mais longe dentro de vocês. É simplesmente um mecanismo individual que 

toma lugar neste mês, devido à ausência, no momento, da visibilidade do sinal celeste. 

 

No momento do Apelo de Maria e da estase coletiva, o resultado será idêntico.  Aliás eu os lembro 

que ninguém poderá se opor à sua própria estase, no momento dos três dias. Haverá somente, aí 

também, da mesma maneira, três caminhos possíveis, antes de desaparecer. Mas o 

desaparecimento se fará, para aqueles que estão na Alegria, nos primeiros minutos. Para aqueles 
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que ainda terão resistências, em um máximo de doze horas.  Para aqueles que vivenciaram a 

íntase, isso será imediato. E para aqueles que nada vivenciaram os três serão possíveis, a 

finalidade sendo sempre a mesma. 

 

 

Questão : isso poderá ajudar outros irmãos e irmãs testemunhas ao redor de nós ? 

 

No retorno da íntase, sim. O único problema, eu o disse, é para aqueles entre vocês que o viverão 

e que têm ao redor deles os seres ainda não despertos, porque isso é muito desconcertante, assim 

como a Alegria pode ser desconcertante.  Somente o sofrimento é habitual, e aqueles que passam 

pelo sofrimento, nesse processo, em um desses três caminhos do sofrimento do corpo ou da 

consciência, isso não fará diferença – para aqueles que dormem, em todo caso, isso não fará 

nenhuma diferença, eles terão a impressão de que vocês quebraram alguma coisa ou que vocês 

têm um problema de saúde. Nada será visível do exterior. 

 

Aqueles que estão em alegria, pelo contrário, é visível do exterior, e retenham bem que a Alegria 

pode ser profundamente desestabilizante para aquele que está ancorado na ilusão, sobretudo que 

essa Alegria é sem objeto, sem condição, então as alegrias deste mundo são sempre 

condicionadas e relacionadas a uma satisfação. 

 

… Silêncio... 

 

Não há mais questões. 

 

Então nós permanecemos alguns instantes assim. Esta é minha maneira de honrar vossa presença 

e vosso coração. 

 

… Silêncio... 

 

Eu terminarei todavia por algumas palavras, antes de vos render graças por vossa escuta : mesmo 

se ainda não vos chegou, vocês podem suspeitar o caminho que vai se produzir para vocês.  Além 

disso, alguns entre vocês começaram o caminho da resistência pelos sofrimentos, eu falo do 

conjunto dos despertos da terra. Aqueles que estiveram de algum modo na negação da Verdade 

absoluta passarão, como eu disse, pela íntase. Aqueles que foram liberados vivos, realmente e 

concretamente passarão pela  Alegria. Aqueles que exerceram, qualquer que seja o nível 

vibratório e de ativação das Coroas, em suas vidas, nesta vida aqui, por qualquer forma de 

predação que seja, passarão pelo sofrimento.  Qualquer que seja o caminho, trata-se de uma 

forma de resolução expressa do antagonismo e do face à face. 

 

Então, eu me dirijo a cada um de vossos corações, no coração do Um, eu vos rendo graças e eu vos 

abençoo. 
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Enfim essas algumas palavras, as últimas : como minha irmã Gemma e como outras irmãs, nos 

domos, na orla dos vilarejos élficos, eu também estarei presente, para aqueles entre vocês para 

quem isto é necessário. Eu vos amo. 

 

No amor da Verdade, eu vos saúdo e até breve.  

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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ANAEL – Q/R - Julho de 2017 

 

Eu Sou Anael Arcanjo, Anjo das Relacionações, Anjo do Amor. Bem-amados filhos da Lei do Um, 

que a Paz, o Amor e a Verdade se instalem entre vós. 

 

... Silêncio… 

 

Nas entrevistas que foram dadas a vocês recentemente, muitos elementos importantes sobre o 

que precisam  viver foram comunicados.  Dirijo-me a vocês hoje, para tentar trazer, se necessário, 

esclarecimentos sobre estes processos. Assim, portanto, convido-vos a formular suas perguntas.  

Vou responder o que vocês me perguntarem, relacionando o tema com o que foi emitido em 

entrevistas recentes. 

 

Minha resposta será pela Palavra e pelo Silêncio, durante o qual o meu esplendor e o brilho dos 

Arcanjos, presentes aqui comigo, vão transmitir esta forma particular de Radiância  Arcangélica, 

buscando a resposta da Palavra e da vibração incluída no silêncio, nas profundezas do seu ser, 

esperando para tocar sua eternidade. Antes, vamos refinar todo esse silêncio juntos, deixando 

espaço para a luz da Verdade. 

 

... Silêncio… 

 

Estamos prontos para receber suas perguntas. Eu vos escuto. 

 

 

Pergunta: Eu vos agradeço por esclarecer se poderia deixar o caminho do sofrimento, antes do 

Apelo de Maria. 

 

Bem-amado, ninguém além de você pode decidir seu caminho e a maneira de viver seu próprio 

Apocalipse. Cada um de vocês está diante de si mesmo neste momento, cada um está 

enfrentando sua própria verdade,  parcial e absoluta. Se diante de sua escolha, você hesita, oscila 

de um estado para outro, não se preocupe com isso. Permita que a Inteligência da Luz se expanda 

e atue sobre você. 

 

Isto diz respeito essencialmente às criações de sua mente, ao seu mental, às emoções 

experimentadas, que, como já relatei antes, não tem nada a ver com qualquer erro, qualquer 

passado, são apenas condicionamentos, não tendo nada a ver com sua história pessoal, mas sim 

com este mundo que vivem, correspondendo aos costumes e práticas morais, sociais, emocionais, 

sexuais ou sociais, sendo estabelecidas sem qualquer motivo e sem qualquer justificação na norma 

aceitável dentro de uma convivência de um grupo humano, de país ou de toda a humanidade. 

 

Podem perceber isso, nem que seja apenas pelas aparências, a nível de costumes, de hábitos, 

vestimentas, alimentação. Porque existe realmente, além do sistema de controle do mental 
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humano,  um reservatório de forças inconscientes fortemente relacionados com esse sistema de 

controle mental, comprovado  em qualquer idade, quando um fenômeno surge, o grande número 

de irmãos e irmãs humanos que começam a segui-lo. Isto aplica-se claramente na moda,  nos 

costumes, na evolução da sociedade, mas não lhe diz respeito de forma alguma pessoalmente. O 

problema é que, ao permanecer dentro da sua própria pessoa, você está sujeito a seguir esses 

costumes, a aceitá-los, mesmo porque eles são implantados no nível coletivo. 

 

Eu repito, isso corresponde também às marcas de vestuário, às cores de roupas, às ideias, aos 

pensamentos que vêm um belo dia, independente de quaisquer descobertas, sejam científicas ou 

não, e emergem na consciência coletiva. 

 

No entanto, como uma pessoa, você adere, geralmente inconscientemente, mas também 

conscientemente, ao que lhe é sugerido por aqueles que conduzem as informações, que 

comandam a humanidade no plano oculto. É muito fácil hoje em dia, com os modernos meios de 

comunicação,  induzir uma nova ideia e fazê-la  ser adotada sem dificuldade pelas pessoas, mesmo 

que se oponham a ela. Basta olhar para o aspecto mais evidente que são os costumes e as roupas. 

Isso que é chamado de moda. Moda, vocês sabem, é passageira. A propósito a moda, seja 

vestimenta ou a nível das ideias, muda a cada ano, fazendo-lhes adaptarem-se ou rejeitarem estes 

comportamentos. Tanto num caso como em outro, quando se submetem ao inconsciente coletivo 

ou o recusam, nada muda em seu confinamento. 

 

É simplesmente para desencadear em vocês o movimento da energia e da consciência, a 

submeter-se à egrégora do seu país, do seu grupo social. Isso também funciona desta forma 

dentro da família, dentro de uma empresa comercial, dentro de um Estado, e agora, com meios 

modernos de comunicação, em todo o planeta.  Eu vos digo, a imagem é a sugestão em qualquer 

nível que você considera sua reflexão. Estas sugestões não lhe foram oferecidas apenas pelo que 

chamam de lei do mercado, mas por alguns indivíduos, nomeados "os fantoches" pelo 

Comandante, e sempre trabalham num nível não-visível para vocês,  para orientar literalmente 

sua vida, não de acordo com as leis do mercado, não por espontaneidade, mas unicamente de 

acordo com interesses particulares que não têm nada a ver com sua Liberdade, com sua Luz. 

 

Claro, isso é apresentado a você como muito brilhante, muito na moda como se diz, mas também 

como sendo a verdade. Comunicar uma ideia nunca será a verdade, mesmo se forem utilizados os 

meios modernos. É apenas uma escravidão fazendo com que você se comporte com o que é moral 

e normalmente aceito. Se enxergas isso, já não está condicionando-se à adesão ou à rejeição de 

modismos, de ideias, como de tudo o mais  que surge na tela da consciência coletiva da 

humanidade, desde já muitos anos. 

 

O brilho adamantino da Luz, percebendo você ou não seus mecanismos vibratórios, quaisquer que 

sejam, provoca em sua pessoa uma submissão ou insubordinação em relação a um determinado 

elemento, que em última análise não muda absolutamente nada no resultado, que vai dar forma 

ao pensamento, ao comportamento, à sociedade para o benefício de poucos. 
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Este é o jogo normal de toda dualidade confinada, que chega ao seu final, onde as aberrações às 

quais vocês foram submetidos, e estavam inconscientes sobre elas, são reveladas à vocês, às vezes 

de forma violenta. Isso os afeta pessoalmente porque não existe nenhum meio de modificar 

individualmente o aspecto coletivo dessas modas, dessas imposições, dessas ideias que são 

fugazes. Somente quando o seu olhar parar de alimentar  o que você aderiu ou se opôs, é que a 

Unidade se estabelecerá dentro de sua pessoa e você estará vivendo nesta época tão especial. 

 

A benevolência, a neutralidade, a espontaneidade, o silêncio, são os meios mais adequados, 

especialmente na atualidade, com a expansão da Luz, para ver a Verdade e não mais as verdades 

impostas por alguns egos que dirigem e canalizam a energia coletiva para algo que não seja a 

Verdade. No entanto,  apesar de se ver na tela do mundo, mudanças em um crescente número de 

irmãos e irmãs na face humana da Terra, não se pode qualificar essas mudanças  como positivas, 

mas sim uma desorganização total do nível mais íntimo do ser humano, células e DNA, para o nível 

do planeta na sua totalidade. Sem dúvida, se há submissão ou insubordinação, há conflitos entre 

vários grupos opostos em relação aos pontos de vista que, em última análise, são os pontos de 

vista de alguns egos particularmente tóxicos. 

 

De nenhuma maneira você pode melhorar, alterar ou modificar o que é visto, que é entendido, o 

que está escrito e que uma multidão de seres humanos dá seu consentimento, sem qualquer 

dificuldade. O que se busca neste mundo não é a Verdade; o que se busca é uma cortina de 

fumaça, artifícios e qualquer coisa que pode mantê-lo longe de sua Verdade essencial, que no 

entanto deve estar presente a cada minuto de sua experiência, como é o caso de todos os mundos 

livres, onde não pode haver qualquer violação, sofrimento e nenhuma  distorção da Verdade da 

Luz. 

 

Hoje, sobre essa Terra, ninguém pode mais ignorar o que está ocorrendo a nível de fatos, é visível 

para onde se olhar. Não quero falar aqui sobre o que se ouve e vê em seus meios de comunicação, 

mas precisamente é através deles, com alguma curiosidade, que vocês verão claramente o que 

não é visível.  No entanto, lembrem-se que, independentemente de qual for o elemento, se inspira 

raiva, negação, surpresa ou fúria, que se relacione com sua própria vida ou toda a coletividade 

humana, não muda nada. O objetivo deste sistema de controle e do inconsciente coletivo é, 

simplesmente drenar sua consciência, sua energia e, eu diria, que até sua alma, para trilhas de 

perdição, ou seja, atordoando-os com o materialismo frenético, a ganância das pessoas, ganância 

dos países, ganância das sociedades, das comunidades e até mesmo ganância religiosa, social, 

econômica. 

 

Este princípio de funcionamento, só pode levar ao caos, porque a partir do momento que você 

adere a ele, ou está de acordo com ele, você está na violência e fica violento. Ou, inversamente, 

quando não quer aderir. É daí que nascem os conflitos, as guerras, os tumultos e todo o 

sofrimento da Terra, onde nenhum daqueles que não são despertados, podem aceitar e realmente 

se colocar no lugar do outro para viver o que é, para além de qualquer noção de empatia ou 

carisma, mas sobre a verdade dessa afirmação: "Tudo é Um." 
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Tudo o que lhes foi demonstrado é, obviamente, o oposto da Unidade. O que se vê em toda a 

Terra, trata-se de uma falsificação que chega  ao fim,  e que só pode terminar a medida que um 

ciclo termina, o ciclo da sua vida e de suas reencarnações, o ciclo planetário que, como sabem, 

chegou ao fim nesta grande revolução zodiacal de 52.000 anos.  

 

O propósito dos controladores é simplesmente assegurar que um número suficiente de grupos 

seja formado, tanto em adesão, como em oposição, para dar vazão a conflitos, de forma natural e 

viciada. É assim que, atualmente, você  vive bem no plano da sociedade e dentro de sua pessoa, se 

é que você ainda é uma pessoa. Esta expressão foi explicada por algumas irmãs Estrelas ontem.  

 

Não há outra alternativa de saída, não apenas deste confinamento, mas do círculo vicioso, 

correspondendo de uma maneira geral a tudo que é denominado desejo, posse, necessidade de 

adquirir, necessidades da vida, que nunca cessa neste mundo como foi construído; a não ser 

colocando a pessoa a frente, o homem num lugar central, mais que no coração. Se nada for feito, 

isso leva ao transumanismo, ou seja, a transferência de consciência para dentro dessas máquinas 

da besta binária. Alguns também, entre a humanidade, afirmam que esta é nova forma de 

liberdade, de já não contar com um corpo – para ver que eles não estavam neste corpo, após 

entender os limites deste corpo perecível -  enfrentar uma eternidade completamente inversa e 

falsa em relação à Verdade e à Luz e sua eternidade.  

 

É por isso que parece que sofrem, que precisam fazer escolhas, que precisam criar diferentes 

estratégias para se adaptarem ao mundo. Esta adaptação ao mundo se converte, podem ver  em 

vocês mesmos, nos outros e em toda a parte, em algo cada vez mais delicado, substituída por 

mecanismos que eu chamaria de caos, onde o mental, o intelectual e a razão não têm nenhum 

meio de se identificar, de mover-se, de orientar-se e fazer escolher. Existe, portanto, uma forma 

de identificação contínua, relacionados à informação, à comunicação, de minar, de maneira 

completa e voluntária,  todas as suas bases. 

 

Repito, não há espaço possível para a solução de todos esses antagonismos. Há simplesmente 

uma possibilidade de  resolvê-los, com cada vez mais facilidade,  na evidência da Unidade de seu 

coração, na evidência da Eternidade, em evidência da Alegria, e na evidência do Amor. 

 

Enquanto olhas, dá a sua energia; enquanto participa, alimenta algo diferente da Luz. O clímax 

desse processo em execução, relacionados com a implantação completa da Luz vibracional neste 

mundo, obviamente toca a sua lucidez e ilumina até mesmo sua consciência fugaz das coisas que 

realmente não parecem justas, parecem dar voltas ao redor e levá-lo a loucura, ao medo e ao que 

se desenrola. Cada um vai defender suas posições pessoais, comunitárias, nacionais, de exigir a 

verdade, exigir seus direitos. Disto fluem todos os conflitos criados na Terra por toda a eternidade, 

hoje em uma escala muito maior do que nos tempos denominados pré-históricos.  

 

Uma vez que há organização social, há condicionamento. Uma vez que existe aderência, há um 

grupo. Uma vez que há um grupo, que há adesão, há uma egrégora. Uma vez lá a egrégora, há 

ação sobre o inconsciente coletivo. Esta egrégora não se dissolve jamais. Ela fica registrada no que 
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vocês chamam os Registros Akashicos, que são na verdade apenas os livros favoritos dos Arcontes, 

que reproduzem um pouco dessas partituras musicais desses anais, para guiar a humanidade 

sempre no sentido de mais materialidade, a mais negação da Luz e da Verdade. 

 

Portanto, não há, a nível social, nenhuma maneira de evitar essas forças de condicionamento, 

enquanto você permanecer uma pessoa. Isto é responsável, mesmo que você não esteja sendo 

afetado individualmente, por fazê-lo passar por algum sofrimento, por certas resistências, certos 

distúrbios que você tem de viver um pouco, neste período. Não há nenhuma programação 

adicional, apenas servem para alcançar a consciência de todas essas forças ligadas aos hábitos, 

ligadas ao inconsciente, que atuam sobre você e o dirigem. 

 

Isto aplica-se, naturalmente, e acima de tudo, a todos os eventos relacionados ao prazer. Sejam 

shows, seja esporte, seja política, seja tudo sobre este mundo, absolutamente tudo é feito para 

lhe submeter ao prazer e, de algum modo, torná-lo viciado em alguma forma de consumo. Muitos 

filósofos, dos mais antigos aos mais atuais, vos falam sobre estas coisas. O mais importante é 

entender que qualquer forma de consumo, no sentido mais amplo, de uma sociedade, leva-a 

necessariamente à sua própria consumação. 

 

Gostaria de lembrar que um mundo fechado é compartimentado, com uma energia limitada, que 

não pode aumentar indefinidamente. Se eu pegar como exemplo o que vocês chamam, na 

política, de “o dogma do crescimento”, acreditando que em um mundo finito e trancado, o 

crescimento pode ser eterno, esta é uma das maiores estratégias de confinamento conhecidas e 

existentes no presente. A única maneira justa, em uma terceira dimensão da humanidade não 

dissociada, não é acumular crescimento, mas o que se pode chamar, em termos econômicos, de 

uma diminuição, ou seja, vamos dizer que acumule o menos possível, deixando a menor pegada 

que puder em sua passagem, em curto espaço de tempo.  

 

A imortalidade, neste plano bloqueado, corresponde à transposição de sua consciência em sua 

linha de descendentes, em suas realizações, em seu patrimônio e em sua história. Todo elemento 

novo para a consciência, o passado e, em particular, as celebrações diversas e variadas, sobre um 

Estado, sobre guerras, as comemorações são, antes de tudo, elementos manipuladores em todos 

os níveis, mesmo que tenha realmente um prazer, uma alegria ou uma seriedade relacionada ou 

qualquer outro elemento apontando para a sociedade o dever de memória. 

 

É através de tudo isso que toda a consciência humana coletiva é dirigida para o abismo, para 

submissões cada vez maiores. Embora a palavra liberdade seja cantada, de diferentes maneiras, 

em todos os discursos, você bem sabe que isso é exatamente o oposto. É o mesmo para a noção 

de segurança, é o mesmo para todas as grandes palavras que são usadas coletivamente. Eu chamo 

de "grandes palavras" apenas as aquelas que vêm de forma repetida, primeiramente pelos meios 

de comunicação, e adotadas mais tarde, inconscientemente, por um determinado grupo. Então 

alguns países tem experimentado o que se chama de anglicismo, ou seja, usar palavras de outra 

língua, saindo das próprias regras da linguagem, para impor um novo modelo, que os liga, assim 
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pensam, a todos os indivíduos da mesma comunidade. Isso é intencional, mais uma vez, porque é 

onde estão as sementes de confronto, guerra e escravidão. 

 

Agradeço-lhe de qualquer maneira, que você tenha entendido que nenhuma forma, neste 

momento, é inevitável. E eu repito que isso se torna mais fácil, a partir do momento que você 

aceita, a partir do momento que diz "sim" para a Luz, para a Unidade que é, mesmo não sabendo 

disso; com a condição de não mais  tomar como referência o que pode ser visto em sua vida ou na 

tela do mundo. 

 

A tela do mundo, como um todo,  mostra o pandemônio, o caos e o Apocalipse que está em curso, 

ninguém pode ignorar, especialmente as religiões, que possuem numerosas pessoas submetidas a 

elas ainda na Terra, e que sempre relataram o fim dos tempos. Isto já entrou em manifestação 

diante de seus olhos. A programação é tal hoje que, apesar da intensidade de Luz Vibral que chega 

ao planeta, é grande o número de irmãos e irmãs de seres humanos que ainda não têm 

capacidade de ver o jogo que se joga. Eles estão efetivamente prisioneiros e confinados.  Estão de 

fora para o momento, nenhuma luz poderá tocá-los. 

 

Não os julguem, porque é entre estes irmãos e irmãs humanos encarnados que serão produzidas 

as maiores graças no momento do Apelo de Maria. Mas hoje, enquanto o Apelo de Maria e os 

sinais celestiais não se manifestam de forma tangível para toda a humanidade, é inútil querer 

mudar ou melhorar qualquer coisa, enquanto você ainda não encontrou quem é realmente. Isto é 

especialmente verdadeiro para qualquer grupo, seja um grupo familiar, uma comunidade, um 

grupo religioso. Seria um desperdício de tempo, de energia, de vibração, um obscurecimento da 

alma querer fazê-lo. 

 

O princípio da matrix, você sabe, falsificado, é baseado na ação-reação, que não é uma lei de 

liberdade, já que a única lei da liberdade é a lei da Ação de Graças, direito dos Filhos do Um. Todo 

o resto, toda a Harmonia, todo o Amor fluem em qualquer dimensão que se está. Claro, o trabalho 

é fazer em você e para você, a reversão final que foi relatada várias vezes e traduzida por Ma 

Ananda Moyi pelas três maneiras possíveis neste tempo, em sua ilustração. 

 

Cada um de vocês é afetado de diversas maneiras.  Se você está desperto, dormindo, liberto, não 

importa, estão todos em modificação, mesmo para os Liberados Vivos, certos hábitos, certos 

comportamentos estão modificando a programação do inconsciente coletivo e não mais por um 

desejo qualquer. Há muitos anos, eu lhes falei sobre abandono à Luz, há muitos anos, eu falei do 

princípio da Fluidez da Unidade.  Hoje podem verificar por si mesmos, em sua vida, na sua família, 

no seu grupo, no seu país, o que está ocorrendo em você, e veja se você é afetado de alguma 

maneira ou por algum elemento em curso, ou algo que você teme ou ainda esperava encontrar no 

futuro próximo. A única localização é portanto, como já disse depois de longo tempo, HIC e NUNC 

( aqui e agora) e a aceitação do que está ocorrendo. 

 

A partir do momento que há aceitação de tudo o que se manifesta em sua consciência, mesmo 

que a iluminação em sua consciência não seja perfeita e adequada, o princípio da aceitação de 
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quem é, conduz inexoravelmente para a vibração, para a libertação e para a liberdade. Este é 

exatamente o inverso do que é recomendado, desde tempos imemoriais, na vida que levam 

alguns de vocês sobre esta Terra. 

 

A aceitação não é uma rendição, a aceitação não é uma fuga. Eu diria que é um Abandono total à 

Luz, permitindo que a Tensão ao Abandono se manifeste,  sem ser conduzido de forma alguma por 

seu passado,  por suas influências, por suas projeções. Todos os dias da atualidade, e o 

Comandante em outro nível os mostrou isso pelo menos nos últimos dois anos,  pela resposta do 

coração, pela evidência e pela facilidade ou resistência manifestada em suas escolhas, em suas 

indecisões, nas estradas que percorrem na superfície deste mundo. 

 

... Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

... Silêncio… 

 

 

 

Pergunta: Você pode nos dizer sobre a íntase ? 

  

Bem-amado, parecia-me que Ma Ananda Moyi tinha explicado perfeitamente o que é a íntase. O 

êxtase é voltado para o exterior, ela se manifesta neste mundo, a íntase não viabiliza nenhuma 

manifestação sensível neste mundo. Aquele que vivê-la é absorvido, não no Absoluto, já que neste 

momento não haveria nenhuma consciência, mas é absorvido pela Infinita Presença, é absorvido 

pela felicidade, mas guiado pelo Eu mais profundo de si mesmo,  sem que nada possa ser acessado 

pela visão externa do observador. Apenas há, concreta e realmente, nesse momento, uma 

mudança na densidade de sua própria matéria, de seu corpo, instalando-se na imobilidade, 

impedindo qualquer movimento, velando os sentidos e entrando em contato, se o aceitar, com a 

Verdade. 

 

 

O silêncio dos sentidos, o silêncio do corpo, sem um completo desaparecimento da consciência 

deste corpo, como no sono ou no desaparecimento, permite que você ancore sua eternidade 

neste corpo efêmero, nesses momentos, se esta for a forma que vai acontecer para você. 

 

Não há manifestação da energia, vibração, movimento, pensamento, emoção, a pessoa 

desapareceu, a alma está congelada, o Espírito queima dentro, nada pode ser visível ao exterior; a 

felicidade se instala sem tradução externa. Este mecanismo, que é substancialmente o mesmo que 

o êxtase, se esta é a direção e o foco da  energia e da consciência que é diferente, tem a intenção 

de mostrar-lhe, de demonstrar-lhe a verdade e realidade da Luz que, em nenhum caso, pode ser 

deste mundo, mas que, no entanto, se expande de forma cada vez mais ampla e evidente sobre 

este mundo. 
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Mas lembre-se que o Despertar não é Liberdade. Lembre-se que, embora você possa ver clara e 

especificamente um palco de teatro e observar a cena com facilidade, sempre perderia a última 

etapa, que é ver que não há um palco de teatro, nem espectador ou observador, ou nem mesmo 

há um teatro. Isso pode ser produzido efetivamente por íntase,  de maneira mais fácil que pelo 

êxtase, que, como você sabe, mesmo se ele corresponde à abertura do coração para o Coração do 

Coração, se reflete neste mundo. A íntase não ocorre neste mundo, a não ser para a mudança da 

densidade corporal e imobilidade. 

 

Apenas a íntase ou desaparecimento lhes foram permitido viver, especialmente os 

desaparecimentos. Nós sempre lhes dissemos que os desaparecimentos eram sinais irrevogáveis 

de sua liberdade, mesmo assim, quando os vivenciam, não se sentem inteiramente livres, porque 

existe dentro da pessoa contradições, oposições, no que está ao seu redor. A dificuldade está em 

aceitar compartilhar, por assim dizer, seus estados de consciência entre o que é Verdade e o que 

parece cada vez mais ilusório, efêmero e falso, com a mesma constância. 

 

Porque enquanto o mecanismo de êxtase é experimentado,  como os mecanismos vibratórios, 

sejam quais forem, e mesmo que só houvesse às vezes a presença da coroa da cabeça, isto mostra 

a penetração da luz e seu trabalho dentro de você. Pela densificação da Luz, pela ativação dos 

pilares da luz por todo o vórtice da terra, é agora muito mais fácil de extrair-lhe, sem qualquer 

esforço, todas as ilusões que acumula, sem deixar você ou deixar ninguém, mas simplesmente 

aceitar o que está acontecendo. 

 

O princípio de aceitação não é ainda soltar, muito menos o Abandono à Luz, mas demonstra o que 

é a submissão à verdade e à eternidade de sua personagem. É aqui que a aceitação autoriza a 

inteligência da Luz para agir e para trabalhar para você. Afirmou-se-lhe inúmeras vezes que você 

pode, através de sua pessoa, desfazer-te da pessoa.  Isso também não significa se livrar, mas em 

qualquer caso livrar de suas influências, suas memórias, suas projeções, sua história, seu karma ou 

qualquer coisa que não esteja no momento presente, o HIC e NUNC. 

 

Não há nenhum esforço para fazer, não há compreensão para se obter. A aceitação, esta palavra 

simples, é a base e o fundamento do que é viver hoje, para encontrar forma estável, a criança 

interior, a humildade, a transparência, a simplicidade, a autonomia e a espontaneidade. 

 

Enquanto houver em vós a não aceitação de qualquer coisa ou pessoa, você não está livre; e 

também não há nenhuma possibilidade ligada à inteligência da Luz, atuando pelo seu vibral, 

diretamente sobre o jogo de sua consciência ao nível da alma, sobre o jogo de sua consciência em 

nível efêmero.  É o Espírito que se revela, ele mesmo, o Espírito da Verdade, o Espírito do Sol, o 

Paráclito, o Coro dos Anjos, o Impessoal. É exatamente o mesmo. Ser o Cristo e desaparecer para 

si mesmo é realizar o que foi nomeado de sacrifício, que é o ato sagrado o mais perfeito neste 

mundo fechado, chegando ao fim irrevogável. 
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A íntase é um caminho possível na viagem que você tem que realizar no efêmero. Claro, você não 

está ligado a qualquer forma. Também não é você, como pessoa, que vai decidir, mas a luz, 

dependendo de como é a resistência em seu caráter, sua energia, sua consciência passageira. 

Entendê-la  - e vivê-la - é o único passo que tem de dar para ser livre. A aceitação ou submissão ao 

que você é, não a pessoa, é a garantia de viver este Apocalipse em grande serenidade, na maior 

alegria. 

 

Cada dia que passa oferece uma oportunidade, a cada dia mais, para realizar o que é jogado na 

tela do mundo, na tela da sua consciência, em seu corpo, em sua família e em qualquer grupo que 

seja. 

 

A liberdade realizada pela Inteligência da Luz cria em você uma sede insaciável de ser 

permanentemente satisfeito, assim que se reconhecer, além de qualquer história de qualquer 

cenário. Isto foi chamado o Coração do Coração. Isso foi possível pelos mecanismos de vibração 

que você experimentou, ou pelo menos você já ouviu falar. Hoje, o mecanismo é muito mais 

íntimo e direto, e diz respeito diretamente à consciência, ignorando as vibrações percebidas sem o 

uso de energia, sem se mover, simplesmente estar no aqui e agora, em completa fusão, onde nada 

pode emergir. Este não é, estritamente falando, um estado meditativo nem um alinhamento, mas 

na verdade um desdobramento em você. É por isso que Ma Ananda lhe disse sobre as três 

maneiras possíveis neste período. Outras informações serão dadas numa visão diferente, mas que 

corresponde aos mesmos elementos, do amado Sri Aurobindo.  

 

... Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

 

 

Pergunta: É sobre o Fogo Ígneo que não se manifesta totalmente no coração ? 

 

Bem-amada, você pode esclarecer sua pergunta, porque eu não entendi, embora tenha ouvido. 

Você fala para si mesma ? 

 

 

Pergunta: Sim. 

 

O que quer dizer ? 

 

 

Pergunta: Eu sinto a luz na cabeça, mãos e pés, mas não para o coração. 

 

Se o Fogo Ígneo percorre teu corpo, exceto teu coração, isso significa que você mesma não vive 

em seu coração. Está vindo, está passando por uma das três formas mencionadas por Ma Ananda 
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Moyi. Seu corpo é a expressão. Lembre-se que não existem obstáculos ligados a um padrão, que 

seja cármico, seja de posicionamento, mas apenas certos hábitos de operação, mesmo muito 

justificados neste mundo, então você teve que viver, mas hoje não trazem qualquer contribuição.  

 

Não há, portanto, para você e para cada um de vocês, a programação inconsciente, que não é, 

naturalmente, apenas relacionado à moda, ideias que se cruzam, mas também, de forma mais 

simples, os hábitos que cultiva nesta vida. Isso certamente poderia ser útil em algum momento de 

sua experiência, mas hoje, mesmo se ele é removido de suas atividades, continua a agir, sem o 

conhecimento de seu próprio livre arbítrio, sobre o funcionamento de tua energia, tua vibração e 

tua consciência.  

 

Uma das três maneiras que você vive, inexoravelmente leva à ignição do coração, assim como as 

outras duas faixas. O Fogo Ígneo cria, como você sabe e como foi explicado pelo Comandante, por 

vezes, processos inflamatórios relacionados ao que tem sido chamado de resistência. Claro, você 

pode encontrar correspondências simbólicas correspondente a ataques, sofrimento orgânico ou 

psicológico, com a origem desse comportamento ou padrão de visão, por assim dizer, mas lembre-

se mais uma vez que não há nada a procurar, nada para explicar, nada para entender. É aceitar. A 

aceitação em si, é feita ocupando-se de seu corpo, da parte física, por mais material que seja, se 

necessário. 

 

A localização da sua consciência tem prioridade em relação à explicação da manifestação, da 

forma que você escolheu e vive, mesmo inconscientemente. É apenas para deixar para o trabalho 

da Luz. O Fogo Ígneo, é claro, você sabe, entrou ao nível de algumas estruturas, alguns circuitos 

vibracionais que têm sido ativados por muitos anos já. O Fogo Ígneo que se manifesta na periferia 

e não no coração, enquanto em outros casos pode haver luz ígnea no coração e não na periferia, 

simplesmente reflete o seu ajuste ao caminho escolhido pelo seu inconsciente, para acessar a paz 

eterna do seu coração. Esta falta de Fogo Ígneo no coração, quando você percebe as vibrações e 

energia, apenas traduz isso. 

 

Veja hábitos, consulte comportamentos sem julgamento.  Aceitar, concordar, cuidar do corpo, se 

o corpo é afetado, com o que mais lhe convier  e depois deixar que ocorra a alquimia. Lembre-se 

que você não pode, por sua pessoa, viver o coração. É precisamente o desaparecimento total de si 

mesmo que sustenta o coração. É neste sentido que Ma Ananda retornou para ressaltar o que 

pode ocorrer neste agora. 

 

Independentemente da forma e qualquer que seja a ausência de evento do Fogo Ígneo no seu 

coração, não se preocupe mais com isso. Isto foi válido por muitos anos, quando tínhamos forjado, 

por assim dizer, novos hábitos, nova energia, nova vibração, novo corpo. Tudo isso aconteceu. O 

que posso dizer hoje é que você precisa esquecer todas essas coisas, porque precisamente a 

Inteligência da Luz é muito mais eficaz do que exercícios vibracionais, muito mais eficaz do que 

qualquer yoga - mesmo que tenham sido ensinadas algumas técnicas que irão ajudá-lo – e vai 

ajudá-lo a, em qualquer caso, soltar e aceitar. 
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É neste sentido que eu falei de aceitação. A pessoa sempre pergunta por que ela vive este 

processo e não outro. Isso é normal, este é o modo de operação da pessoa, mais para dizer que a 

pessoa ainda está lá. No entanto, você não pode viver tudo o que você é, enquanto a pessoa 

estiver em frente ao seu palco de teatro. Obviamente, a localização do observador permite-lhe 

todos os pontos de vista, sentir-se em tudo, em algo que não se sentia antes, ou que não sentiu 

nada agora. Estou falando de energia, vibração, de aportes da consciência. Há um ponto, e agora é 

um momento muito oportuno para este, onde este abandono à Luz deve retornar a esta Tensão 

ao Abandono e à Aceitação total. Como Cristo disse:  « Pai, coloco o meu espírito em suas mãos ». 

É dizer para si mesmo, uma vez que não há nenhum Pai, você é seu próprio Pai. 

 

A partir do momento em que o mecanismo de consciência esta trabalhando, por isso, 

especialmente se o Fogo Ígneo está em toda parte, exceto no coração, ele irá se juntar ao coração 

assim que se soltar, e será imediato. Não há nenhum atraso. Eu acho que Ma disse a você sobre 

algumas maneiras que poderiam durar, apesar de sua inconveniência, até uma semana. Isto 

significa que este caminho, o caminho do véu, como o chamamos, leva inexoravelmente ao 

coração, em um tempo muito curto, mas se vive o Fogo Ígneo, é ainda mais simples, tem apenas 

que aceitar. Não há como saber o que aceitar, é a aceitação total de tudo, de tudo o que ainda não 

está presente no campo de sua consciência. 

 

Essa é a Graça, não apenas as Ações de Graça, mas os estados de Graça que lhe são dadas ao vivo, 

que serão cada vez mais intensos, a partir 07 de julho. Alguns de vocês, é claro, não terão que 

esperar para esta data a vivê-las. Outros não as viverão em 7 de julho, mas mais tarde. É por isso 

que temos de aceitar que a Inteligência da Luz, não precisa de sua inteligência, não precisa de sua 

pessoa, não precisa da sua história, não precisa de seus chakras, não precisa de vibração, não há 

necessidade de qualquer coroa, simplesmente aceitar, dizer "sim" para o que você não sabe, e o 

que você não sabe que vai ser experimentado. 

 

Você vai encontrar esta evidência, cada vez mais, como extensão dos dias que terá lugar a 

qualquer momento, com seus entes queridos na família, com a sociedade. O que você não pode 

entender, o que você não pode ver, requer apenas um tratamento exclusivo, embora, é claro, em 

alguns casos, é necessário lidar com o corpo em termos muito concretos; este tratamento é uma 

palavra, "a aceitação", "aceitar". Repito, isso é mais do que o Abandono à Luz. Eu posso dizer que 

é a associação de Abandono à Luz com o aqui e agora, onde não há lugar para a história, para a 

própria pessoa. 

 

A partir do momento que você aceitar, qualquer que seja o caminho, especialmente para 

percursos delicados que são o caminho do sofrimento e o caminho das velas, em um caso como 

no outro ... A questão que surge, não é para o caminho da Alegria, que reflete precisamente que 

tudo foi acordado. Em outras palavras, isso significa: « o ama-te a ti mesmo », não como uma 

pessoa, mesmo que seja útil, mas como um princípio, a eternidade e a perfeição, que ainda nem 

conheces, mas vai estar lá. Não há nenhum esforço para fazer, não é apenas para se render e 

aceitar que a Luz não se destina a ampliar qualquer pessoa que seja, mas para fazê-lo descobrir a 
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verdade que você é. Se este também for aceito, então a aceitação é total, o Fogo Ígneo vai tomar 

o seu lugar. 

 

... Silêncio ... 

 

Outra pergunta. 

 

 

 

Pergunta: Um Liberado que não pode pensar, comunicar, nem compreender, e que só tem forças 

para  se deitar e fechar os olhos, ele pode estar em um processo de pré-estase ? 

 

Sim, ele foi chamado ao caminho do véu, que na verdade precede íntase, e depois êxtase. Como 

você percebe, não pode se opor nem lutar contra isso, porque é a sua natureza. Eu entendo 

perfeitamente que pode ser confuso para a pessoa que o observa, de dentro e de fora, mas você 

sabe o que quer. E como já foi dito, não pode ser a pessoa de antes, ele não pode ser registrado 

em hábitos, padrões de comportamento de sua vida. Além disso, tendo sido liberados hoje, 

passam também pela liberação desses comportamentos automático mais recentes. A 

comunicação de qualquer tipo é um comportamento automático. 

 

Afirmei que a forma mais perfeita de comunicação é chamada de telepatia. Ela não usa nem a 

palavra nem o Verbo. Em outras palavras, isso também significa que todas as técnicas de 

comunicação, mesmo a mais justa, eu não estou falando sobre a programação dos meios 

utilizados pelos meios de comunicação, mas para a comunicação simples, a troca da relação, a 

transação entre irmãos e irmãs, independentemente da posição de um e outro, vai no seu caso 

pelo recesso interior, o que não significa a retirada de vida ou circunstâncias, mas como você 

expressa de modo assim, a falta de desejo de comunicar, por uma falta de necessidade de falar. O 

silêncio toma todo o lugar. 

 

Quando Ma Ananda falou sobre três possíveis rotas de experiências atuais, ela bem disse, isso 

também diz respeito aos Liberados Vivos, porque eles também devem deixar hábitos desaparecer. 

Na verdade, mesmo alguns grandes seres da Terra, vivendo livres em tempos muito anteriores a 

esta temporada, no século passado, ou mesmo antes, ainda esses irmãos humanos e irmãs 

liberados conservam alguns hábitos, alguns condicionamentos, que não haviam visto. 

 

Hoje, o que lhe é solicitado pela Luz, é uma perfeição na dissolução do efêmero, para finalizar sua 

ressurreição e finalizar seu sacrifício. Assim, o caminho da alegria, o caminho do sofrimento, o 

caminho dos véus, também estão ativos nos Liberados Vivos. Isto é o que você tem que aceitar. 

Parece também que Ma Ananda Moyi disse que o caminho dos véus que leva à íntase,  não deve 

exceder uma semana a partir do momento que você o viu e o aceitou. 

 

O silêncio é uma comunicação não verbal. O silêncio também é eficiente para o outro,  mesmo se 

você não vê-lo, mesmo se o outro, seja ele quem for, precisar ou quer ouvir você falar. Você deve 
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respeitar a Inteligência da Luz. Este caminho final que tens de percorrer, deve ser aceito na 

totalidade, caso contrário, ao ser libertado vivo e se libertar da  pessoa, se dá muita importância 

ao indivíduo, à história, aos medos, embora não tenha medo. Este não é um paradoxo, é a 

verdade absoluta de que você vai ser mais propenso a viver, se não tiver feito. 

 

A palavra-chave, repito, é « aceitação », « aceitar », mostrando-lhe a si mesmo que você não está 

mais sob a influência de sua pessoa, de sua história e sua vida efêmera. É assim que a 

superposição e dissolução do efêmero se realiza. As três maneiras que lhes disse Ma, são os únicos 

três caminhos possíveis, não há nenhum outro. 

 

Se por exemplo, seu interesse para ver a falsidade deste mundo se torna muito grande, você vai, 

naturalmente, também, dar sua energia para a falsidade. Que seja uma pessoa, que seja você 

mesmo, diante a sociedade, diante todas as manipulações e todas as inversões que se constata 

hoje. Você não alimentou mais seu coração, você alimenta o que olha. Assim te é imposta a falta 

de desejo de comunicar, o caminho dos véus, forma das velas, o que é preferível, embora possa 

ser mais bizarro, do que o caminho do sofrimento, para viver o caminho da Alegria. 

 

Aí está o sacrifício humano, mesmo para os Liberados Vivos, que deve libertar hábitos da pessoa, 

não por qualquer ação, mas aceitar o que está acontecendo agora. Seja alegria, seja sofrimento, 

sejam os véus, nada muda. 

 

... Silêncio ... 

 

Desde que você mantenha o silêncio, nos testemunhos de algumas irmãs estrelas, muitos 

elementos foram relatados sobre suas experiências, você pode encontrar inspiração sobre o que 

representa este significado. Quer seja para uma noiva de Cristo, quer para Véu da Infância, quer 

através do conhecimento e tensão para o Abandono de Hildegarde, qualquer que seja. As irmãs 

que se expressaram são modelos para você, não para seguir, mas para ver onde você está. Além 

das três vias, de fato, virtudes espirituais associadas com Doze Estrelas e os nomes que foram 

atribuídos para além das irmãs que os usaram, é evidente uma estrutura que está presente em 

você.  

 

HIC e NUNC corresponde a duas estrelas. Você pode também, simplesmente por sua própria 

consciência, por vários meios, incluindo óleos essenciais que são um excelente suporte, ativar as 

portas que vão, de alguma maneira, soltar sua aceitação e autorizar que isso aconteça. A nível das 

Estrelas, o que é mais importante, é o que eu chamaria o Aqui e Agora, ou seja, as estrelas IM e IS, 

a Estrela AL, as estrelas KI-RIS-TI, Clareza e Precisão, e, finalmente, Atração e Repulsão. Cabe a 

você experimentar, por meio de testes, o que te ajuda a aceitar o que viu. 

 

Se tem falado, especialmente pelo Comandante, das diferentes manifestações possíveis no 

caminho do sofrimento. Estes também podem ser não combatidos, mesmo a possibilidade de 

tratar o corpo, seja ela física, mas você pode perfeitamente neste momento, permitir a liberação, 

por assim dizer, conceitos e ideias que freiam a aceitação. Você  pode não aceitar ainda a si 
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mesmo, mas pode contudo modular, através das Estrelas, pelas Portas, algumas características de 

seu funcionamento e favorecer, por assim dizer, a aceitação. 

 

Se você tem a impressão, por exemplo, e se você observar ao nível físico algumas manifestações 

ligadas aos véus, seja pelo caminho do sofrimento misturando o caminho dos véus, você sabe 

nesse momento que há resistência. Basta  simplesmente, promover a vibração das Portas e das 

Estrelas, ou com as mãos, com um pouco de ioga, com óleos essenciais ou cristais, por exemplo. 

Nesse ponto, não há simplesmente tem que fazer, não o que está errado, porque você não pode 

ver, mas simplesmente favorecer. Por exemplo, se parece que tudo torna-se turvo no caminho dos 

véus, basta simplesmente trabalhar com Clareza, com IM e com IS, independentemente do 

método. Obviamente, isso não vai fazê-lo aceitar, mas trará uma clareza significativa para colocá-

lo no momento presente, onde vive aceitação.  

 

Outro exemplo. Você parece estar disperso, olhando para o lado de fora, com dificuldade em 

entrar em você ou em seu coração.  HIC e NUNC são as Estrelas indicadas para isto, como também 

a Estrela Profundidade. Ocorre o mesmo com cada problema que você pode encontrar no coração 

da pessoa. Obviamente que, para a dor física, pode não ser suficiente, mas tudo é relevante para o 

posicionamento da consciência, que entrará em vigor imediatamente. Cabe a você  ver qual 

função espiritual das Estrelas deseja ativar. 

 

Outro exemplo. Se houver, em seu corpo, manifestações do tipo inflamatórias, portanto, ligada à 

resistência e ao reencontro da Luz - este é o caminho do sofrimento - nesse ponto, você só precisa 

tratar, por assim dizer, AL e OD, a primeira parte da cruz cardinal. Neste momento, você irá ajustar 

sua matéria, OD, com o Fogo. Este fogo, paradoxalmente, não vai aumentar a dor ou mecanismos 

inflamatórios, mas vai dissolver a cristalização porque este é realmente o Fogo Ígneo que não 

corresponde à alma, mas para a Estrela AL e Unidade, as duas virtudes associadas a nova tri-

Unidade permitem essa alquimia. Também me parece que um dos Anciãos vai comunicar a 

localização de suas mãos, onde as colocar no corpo, para permitir isso.  

 

Também podem ser usados, é claro, cristais, e você tem as correspondências entre os cristais e as 

Estrelas, entre as Portas também, que às vezes são indicadas, especialmente quando se é físico. E, 

especialmente, quando se trata do corpo, não da cabeça e pescoço, você pode fazer da mesma 

maneira, sabendo que o primeiro objetivo desta ação, pela maneira que você quer em sua Estrela, 

permite levantar os obstáculos, sem perguntar a origem dos mesmos. Basta olhar o que você 

falhou, em sua pessoa e em sua consciência e agir por si mesmo, por conta própria. 

 

... Silêncio ... 

 

 

Pergunta: Você pode dizer algo sobre o sagrado feminino? 
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Bem-amado, eu acho que você tem bastante literatura sobre o sagrado feminino. Eu sugiro a você 

especificar,  o que deseja. Não posso me permitir falar, mesmo para apenas alguns minutos, o que 

foi dito e amplamente explicado e experimentado. O que quer dizer especificamente? 

 

 

Pergunta: Eu não sei. 

 

O sagrado feminino tem sido amplamente desenvolvido. Por isso, encaminhá-lo para o que foi 

dado em entrevistas que remontam mais de um ano a dois anos. Não é necessário que eu repita. 

 

 

Pergunta: Tendo experimentado a última presença pode facilitar a estase ? 

 

No momento apropriado, sim. Isto sempre foi dito. 

 

Vivendo a última presença, o Coração do Coração, se você preferir, é que  garante, como qualquer 

Coroa que foi vibrada, sua liberdade. 

 

... Silêncio ... 

 

Outra pergunta. 

 

... Silêncio ... 

 

Bem amados filhos da Lei do Um, agora é hora de eu deixar o meu lugar. Permita-me agradecer a 

você e para você passar, de coração a cada um de seus corações, Alegria, Amor e Verdade. 

 

Sou Anael Arcanjo, saúdo-vos no amor. Até logo. 

 

*** 
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OSHO - Julho 2017 

 

Eu sou Osho, e estou no meio de vós com alegria. 

 

...Silêncio... 

 

Acolho cada um  no silêncio do meu coração e na dança da Eternidade. 

 

Oh, eu não vim para fazer grandes discursos. Vim falar-vos, muito, mas muito concreta e 

praticamente, dum certo número de elementos que vos foram comunicados há vários meses, mas 

agora adaptados mais especificamente a este período que se vive na terra. 

 

O próprio Arcanjo Anael, aliás, e partirei daqui, vos falou, creio, de aceitar e de aceitação. Eu diria 

que a aceitação é a consequência lógica do Aqui e Agora, pois estando aqui e agora, não 

dependeis de nada, nem do passado, nem dum pensamento, duma emoção, duma reacção, duma 

antecipação. A aceitação é o Aqui Agora e desemboca, naturalmente, no Amor incondicional, no 

próprio interior da pessoa. Não há lugar para a exclusão nem no Aqui e Agora nem na aceitação. É 

assim que a transparência mais facilmente se pode manifestar, viver e operar em vós. 

 

Em geral, a aceitação surge quando se compreendem as causas e efeitos de qualquer situação. A 

aceitação evocada pelo Arcanjo Anael - e que vou pôr em prática para vós - é que, tudo o que se 

apresenta na tela da vossa consciência que não seja a Verdade, que esteja invertido, falsificado, 

modificado, amputado, sendo falso, não merece que de tal nos ocupemos, não é? Ocupar-se do 

seu corpo, sim, ocupar-se da sua saúde, sim, ocupar-se dos seus próximos, sim, mas no processo 

de aceitação, no Aqui e Agora, quando o coração está presente, tudo é vivido com a mesma 

intensidade e a mesma felicidade. 

 

É precisamente a recusa ou a adesão que vos paralisa, vos bloqueia. É preciso, efectivamente, ser 

móvel; aí, estou a falar da vossa consciência. Esta mobilidade faz-se no silêncio e na imobilidade 

do corpo, é a dança do Espírito. Assim que se empregam palavras, conceitos, torna-se-vos 

necessário passar a vivê-los, totalmente. É fazer a experiência. É tentar - perante alguma coisa 

perturbadora, a que vos oponhais, que rejeiteis -, aceitá-la, mesmo se a vossa pessoa o acha 

intolerável. Aceitar, sobretudo quando é intolerável e, sobretudo - diria -, no vosso círculo 

quotidiano. Não estamos aqui no campo dos conceitos, não estamos aqui no campo das ideias, 

dos pensamentos, estamos na realidade da vossa vivência. 

 

Quem quer ser leve, quem não quer ser afectado por qualquer resistência que seja, quem não 

quer ver ocultados os seus sentidos ou ver manifestados, de forma notória, os seus vasos 

sanguíneos, corações, cérebros, precisa de ser leve, então. A leveza, a disponibilidade resultam 

duma colocação da consciência, é sabido. Se optastes suficientemente pela recusa, se vistes 

mesmo uma parcela da Ilusão, se seguistes todos os processos que havia que viver, mesmo sem os 

viver, escutando-os, simplesmente, lendo-os, mesmo sem os ter vivido até hoje, digo-vos: bem-
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aventurados os simples de espírito e bem-aventurados os simples em energia e em vibração. Sois 

os que mais próximos estão da Verdade, hoje. Basta aquiescer, basta, perante qualquer 

acontecimento que surja na vossa vida, permanecer na imobilidade e no silêncio para que a vossa 

consciência dance com evidência a dança da Vida e siga todos os movimentos permanecendo 

imóvel. 

 

Recordais o que quereis defender no seio da Ilusão? O que é que há a provar no seio da Ilusão? 

Claro que há regras que estão ligadas à vida em si, à organização da vida. Esta é vista como falsa, 

falsificada, alterada, sem valor algum. Aquilo que tem dentro um valor é a Vida, não a vossa vida, 

mas a Vida. Então, de algum modo, é-vos pedido que vos torneis Vida mais do que sejais a vossa 

vida. Claro que, ao nível da pessoa, isso é intolerável, é mesmo uma tortura. Os vossos próprios 

hábitos, como foi explicado, são um inconveniente maior à Liberdade interior, quaisquer que eles 

sejam. Sejam hábitos espirituais, sejam hábitos puramente rotineiros, aliás. Acabai com isso. Segui 

a evidência, a facilidade. Segui o que vos parece mais leve e não o que é desejado. Para isso, claro, 

convém nada projectar. Convém que não se antecipe nenhum resultado. É preciso que se esteja 

na totalidade aqui, no coração, no instante presente, na aceitação, no Aqui e Agora.  

 

E isso é válido não apenas enquanto preceito espiritual, mas, sobretudo, hoje, através das três vias 

que se vos oferecem. Evidentemente, como é de supor, há uma via que é mais agradável, que é a 

via da Alegria, há uma via muito angustiante, sobretudo agora, que é a via do sofrimento, e há 

uma via desconcertante, que é a via dos véus, como creio que foi chamada, isto é, o momento em 

que os sentidos deixam de funcionar. Cabe-vos escolher, se assim posso dizer, mas a única escolha 

possível e verdadeira, em definitivo, uma vez que duas vias apenas são a tradução da vossa não-

colocação na aceitação ... é a que não aceitais. No íntimo da vossa personagem e da vossa história 

vivida, não aceitais marido, mulher, situação, fim do mundo, Não aceitais que o fim do mundo não 

tenha ocorrido ou venha a ocorrer. Não aceitais o vosso destino, a vossa saúde. 

 

É preciso aceitar, evidentemente, porque é a partir do instante em que vos aceitais hoje - não vos 

teria dito isto quando estava vivo - se aceitais, fica provado que todo o lugar é deixado à Luz e a 

nada mais. Fica-se leve, aliviado, sem cadeias em relação a hábitos que, todavia, eram vistos como 

realmente fundamentais para manter a saúde, a homeostasia, a normalidade. Mas quem vos disse 

que o Amor era normal? 

 

O Amor é estar em vida, é aceitar - sem qualquer condição - tudo o que se apresenta. Isso diz 

respeito à pessoa. Mas, agindo a nível da pessoa, como saber que não se é a pessoa? Então, que 

todos os ritmos sejam quebrados, todos os hábitos; é fazer a experiência. Que se obedeça, mas 

não às regras, às leis por vós impostas e que aí estão, mesmo sem serem vistas, aos vossos 

automatismos, creio que é assim que isso se chama. Aceitai o novo, o imprevisto, o imprevisível, o 

inesperado e assim se verá o que acontece. Que sejamos esquecidos, nós até, os Anciãos, estes 

velhotes retorcidos, é esquecer os Arcanjos, é esquecer tudo. Sede novos e virgens em tudo. Que 

o vosso momento do instante presente não tenha a cor de nenhum outro momento. 
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"Aceitar" é verdadeiramente uma palavra bem grande dita pelo Arcanjo Anael. Porque, assim 

como o Abandono à Luz era difícil de explicar, assim a aceitação não é assunto de discussão. 

Aceitar não quer dizer deixar-se pisar. Aceitar quer dizer ser verdadeiro, e é dizer e ver pela 

experiência que, quando se aceita, mesmo aquilo que parece desagradável e impossível se 

resolverá, não por vossa vontade, mas pela própria Luz. A vossa confiança vai para a Luz que sois e 

para a Luz que existe ou para este mundo? A vossa confiança vai para a vossa vida ou para a Vida? 

São perceptíveis as diferenças? Vivei-as. Nada de preocupações com outra coisa que não seja este 

instante presente. Que se esqueçam o fim dos tempos, que se esqueçam as eleições, que se 

esqueçam todas as coisas. Esquecer não quer dizer não ver, esquecer não quer dizer ficar preso 

àquilo que se passa. Ficai na imobilidade e no silêncio do coração, lá onde a Vida dança, lá onde 

sois a Vida e onde já não sois a vossa vida.  

 

Claro que, nesse caso, se não conheceis e não viveis pelo coração, o que é a Vida para vós, senão a 

vossa vida? Mas estar em Vida, não é a vossa vida. Estar em Vida é celebrar a Vida e não a vossa, 

com vantagens e inconvenientes. É deixar de estar identificado com qualquer história que seja. É 

estar disponível para o Amor, disponível no presente, disponível a cada instante; é ter confiança 

total na Luz. Porque assim se mostra que realmente se passa ao sacrifício consciente e lúcido, não 

da vossa personagem, mas da vossa consciência efémera. Claro que tal se traduzirá a nível do 

corpo, da vida, mas isso será uma libertação. Não haverá sofrimento, não haverá véu, nada mais 

haverá para além da possibilidade da Alegria. É simples, como se vê. Mas sereis capazes de o 

aceitar? Como eu aceitei, aliás, na minha última encarnação, que me envenenassem com 

radiações. Eu podia muito bem não me ter deitado em tal cama. Aceitei. E se soubésseis a 

felicidade que foi! 

 

Assim é o fim. O fim é Liberdade, a morte é o verdadeiro começo. Aqui, estais mortos, 

completamente mortos. Amputados, não a 10% mas a 90% daquilo que sois. Nós estamos 

encerrados nas formas. Não podemos escapar a esta forma como nos mundos livres, somos 

obrigados a jogar o jogo sem nada compreender, aplicando as leis deste mundo e as falsas leis da 

espiritualidade. Sois vós a Vida? Quereis ser a Vida? Então, há que esquecer a vossa pessoa. Ao 

aceitar, haveis de ver. Eu encarrego-me do serviço pós-venda, se for esse o caso.  

 

Mas como dizia o vosso - aliás, também meu - amigo Bidi, é muito simples: não sois essa pessoa. 

Não jogueis o jogo dessa pessoa, jogai o jogo da Eternidade. Era por isso, ademais, que, em vida, 

eu sempre arranjava cerimoniais para quebrar a rotina. Eu era, como se diz? ... um excêntrico, é 

assim mesmo que me chamam os Anciãos. Qual é a melhor forma de quebrar os códigos do 

aprisionamento que não seja ser excêntrico, não seguir a moda, não seguir vizinhos, não seguir 

ninguém? Deixar-se levar pela Vida não quer dizer não ser responsável; é, antes, ser totalmente 

responsável. Porque na responsabilidade, na qual não há regras interiores, não há hábitos, está-se 

disponível. Todas as outras alegrias, tal como as vossas experiências mostraram, não são 

duradouras. Um dia vive-se em alegria, faz-se a experiência da Graça, e depois, isso desaparece. 

 

Quando eu estava encarnado, disse que nada podia ser rígido, que tudo deve mudar, que tudo é 

mudança, tudo é movimento. Mas para viver este movimento perfeito da Vida, é preciso ficar 
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imóvel no íntimo da pessoa, não ter projectos. Claro que é possível ter um projecto: só que, 

estabelecido o projecto, ocorrido o encontro, é esquecer. Não fixeis a vossa consciência num 

objectivo. Quando se trata dum objectivo material, sim: para férias, estudos, o que for, mas não 

para o que sois, sem isso ficareis submetidos ao que foi criado. 

 

No momento em que a co-criação consciente do Feminino sagrado se revela cada vez mais, no 

momento em que a Verdade resplandece aos vosso olhos, para vós como para qualquer um, notai 

que o mais sensato e o mais simples é aceitar. Claro que, naturalmente, cada um se mostra 

diferente perante o que ocorre e, aliás, como foi perfeitamente explicado, há três vias. São vias 

temporárias, caminhos utilizados dum ponto a outro, o que vai do dia de hoje ou dos dias 

recentemente passados até ao fim do vosso mês de Julho. 

 

Aceitar é a melhor coisa a fazer para se poder decidir viver em Liberdade. Uma vez mais, aceitar 

não quer dizer negligenciar as necessidades, sejam quais forem, mas pegar nelas com leveza de 

modo a reenquadrar verdadeiramente este instante presente, este Aqui e Agora. 

 

É preciso arranjar tempo que baste para a vossa pessoa. Este tempo que baste não se apresenta 

necessariamente como prazer: é ter tempo para não fazer nada, para ser mandrião. Não para 

meditar ou ficar alinhado, mesmo que isso ainda seja útil, se assim posso dizer, mas a coisa mais 

útil agora é a mandriice. Ah, claro que há quem vá contestar estas palavras. Que falta de 

responsabilidade! Mas não, é a maior das responsabilidades isso de ser mandrião. Ser mandrião 

não significa estar inactivo. Ser mandrião quer apenas dizer estar no Aqui e no Agora. Porque nada 

há a fazer, em definitivo; o que sois já é perfeito. É a vossa pessoa que é imperfeita. Assim, é vossa 

intenção melhorar a vossa pessoa, a vossa história, a vossa personagem, ou estar em Vida, viver a 

Vida em vez da vossa vida, o que traz todas as satisfações, bem mais do que tudo o que se possa 

conquistar neste mundo? É verificar. 

 

Tudo é divertimento, tudo é jogo, mesmo o sofrimento. Claro que, do ponto de vista da pessoa, 

concebo que não tenha o vosso acordo e é evidente que não estava à espera dele no interior da 

vossa pessoa, mas a vossa eternidade, essa, está de acordo. Ora, naturalmente, muitos de entre 

vós passaram por desaparecimentos, por deslocalizações, e agora, pela via do véu, pela via do 

sofrimento. Não chega de jogar o jogo deste mundo? 

 

Eu sou um revolucionário, é sabido. E agora, que as condições são propícias, é escusado contar 

comigo para vos falar dos Elementos que represento. Eu vim para vos insuflar a sede de Liberdade. 

Quereis ser livres? Não há liberdade possível neste mundo, é sabido. Estais cada vez mais 

aprisionados, cada vez mais controlados. Para onde fugir? Para uma gruta longínqua, numa ilha? 

Não, para dentro de vós, já que tudo está em vós. Verificai-o, sede mandriões, aceitai. HIC et 

NUNC - AQUI e AGORA. Tornai-vos leves. Claro que há obrigações, mas nada vos impede de ter 

leveza. A obrigação não deve tornar-vos pesados. Essas obrigações, inclusivamente, como se vê, 

estão a ficar limitadas a uma ténue película. Em todo o caso, aqui no Ocidente ainda é preciso 

comer, ter conforto. É aproveitar bem. 
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Sede mandriões; a aceitação virá por si. Ocupai-vos do que há a fazer, mas, mesmo ocupados, 

deixai de lado o sério. Sede leves, alegres, mesmo que as circunstâncias não sejam de forma 

alguma alegres - e, sobretudo, se elas o não são. Porque, ao recusar, recusais a Vida. É preciso ter 

em conta o seguinte: falais de Amor, vibrais e, depois, alguns de vós recusam a vida que têm 

porque estão à espera do fim, porque têm medo do amanhã, porque têm problemas no casal, 

porque têm problemas com os filhos. Sede leves, não há volta a dar que não seja em leveza. Ou 

sois densos ou leves. Ou a vossa alma existe, e vos puxará cada vez mais para a matéria, ou ela se 

reverteu e vos aligeira cada vez mais. É um mecanismo puramente mecânico. Não é quântico, não 

se trata de consciência, esta é a verdade. 

 

Além disso, os que estão na alegria, como se constata, tornam-se leves. São leves, 

despreocupados, mesmo quando têm, e, sobretudo quando têm, assuntos a resolver. A 

despreocupação permite resolver problemas. Esta despreocupação é a aceitação, é o Aqui e 

Agora, não existe outra liberdade. Se pretendeis e arranjais pretextos para ficardes livres com o 

fim do mundo, estais tremendamente enganados. Sereis libertados, isso é certo. É um dado 

adquirido, uma certeza, mas lembro-vos que há uns apertozitos a passar. Por isso, o melhor é ser 

leve agora, enquanto os problemas ainda não se fazem sentir ou apenas dizem respeito à vossa 

pessoa, ao vosso corpo, à vossa vida. Sede a Vida, total e inteiramente, sem escrúpulos, sem 

remorsos. Libertos. Libertar-se não quer dizer cortar com o que vos torna pesados, seja um marido 

ou uma mulher, por mais odiosos que sejam, seja um filho, uma condição social terrível ou a mais 

confortável que seja, é igual. 

 

Aliás, como se pode ver, quanto mais possuís, quanto maior a abastança, mais pesado se torna, 

mesmo com toda a leveza possível, porque há a obrigação de gerir, de decidir, de escolher. Bem-

aventurados os simples de espírito, talvez isto tenha sido esquecido. Bem-aventuradas as crianças 

porque delas é o Reino dos Céus. 

 

Por isso, vou dizer-vos: o melhor conselho em relação a isto - não é uma técnica - é que vos 

ocupeis simplesmente de vós. Mas de vós, não na pessoa, tratando do vosso jardim interior, 

dançando a Vida. Não é possível suavizar o que é pesado, apenas é possível conferir-lhe suavidade 

e leveza e então o peso desaparecerá por si próprio. Não vamos imaginar que há uma escala que 

vai do que é pesado ao que é leve; há um e outro, como se sabe, e cada vez mais será assim - e 

cada vez mais é mesmo assim. É a lei do tudo ou nada, Amor ou medo, Amor ou sofrimento, peso 

ou leveza, doença ou bem-estar, véu ou claridade. Poderia ir até ao infinito. 

 

Como se vê, não há necessidade de conceitos agora, nem de Portas, nem de Estrelas, nem de 

Anciãos, nem de mim nem do que quer que seja. É aceitar e verificar por vós próprios. A Vida é-

vos oferecida em abundância. E, na crença de que a vida está limitada por um nascimento e uma 

morte e por mortes e renascimentos, vão chegar os problemas porque tudo isso vai desaparecer, 

com risco de que a Liberdade vos meta medo. Vem daí a vossa rigidez, os vossos hábitos porque, 

em suma, a Liberdade mete-vos medo. Atentai nisto: não há outro obstáculo. Medo ou Amor, dizia 

o nosso Comendador. Digo-vos eu: densidade ou leveza; digo-vos eu: Alegria ou sofrimento. 
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A Verdade é alegre, o que é uma boa notícia. Não sois o que viveis, cada vez mais se sabe disso, 

qualquer que seja a respectiva abordagem experienciada. Então, o que é que vos falta, quando 

têm os véus? O que é que vos falta, quando estão em sofrimento? Pois bem, é essa Via da 

Infância, a espontaneidade, o que vos falta. Isso quer dizer que, algures, há demasiada reflexão, 

que pensais demasiado na vossa história, na vossa ou na do fim dos tempos, no vosso passado, 

naquilo que os outros possam dizer. Só não pensais o bastante em vós próprios. Sede egoístas. 

Não na essência da pessoa mas no coração, desse egoísmo que dá o coração a toda a gente como 

o mais precioso dos tesouros que nunca se esgota. Nisso está a dança da Vida. Todo o resto vem 

por acréscimo, sem qualquer problema. Se estais em carência, não mais vivereis a carência; se 

demasiado densos, ficareis menos densos, mas nada mais haverá a decidir. 

 

Sede a Vida e o resto virá por acréscimo. Vejamos, eu não tenho, quanto a mim, de vos levar a pôr 

as mãos aqui ou ali ou a fazer determinada coisa, o que eu peço é que sejais mandriões. Sendo 

muito mandriões, sereis mais leves porque estareis necessariamente no Aqui e Agora. Aliás, isso já 

é do vosso conhecimento sem que de tal vos deis conta. O tempo passa cada vez mais depressa, 

tão depressa que seria impossível contar os minutos, as horas. Uma hora passa num minuto. É 

uma realidade, da consciência, não do relógio e, todavia, é o que é vivido. Quer isto dizer que o 

tempo não significa grande coisa. Significa, sim, por uma questão de organização. Para apanhar 

um comboio, não se pode dizer - caso ele seja às 19 horas, e que chegueis atrasados, que não tem 

importância. Perdeu-se o comboio, é o que é. Mas se não quiserdes perder a Eternidade, o que, 

aliás, é impossível, é preciso ser mandrião. Trabalhar em modo mandrião não quer dizer fazer o 

menos possível, necessariamente, antes considerar isso como uma brincadeira e não como uma 

obrigação. 

 

A Luz propõe-vos agora um descondicionamento de tudo o que não é verdadeiro: a vossa pessoa, 

claro, os vossos hábitos, as vossas vidas passadas e o futuro. Se se fica à espera do fim dos tempos 

para viver a Vida, será preciso enfrentrar a vossa própria dureza para convosco próprios, os vossos 

quadros de referência, a vossa rigidez, presente desde o instante em que é seguido um protocolo, 

um ritual, um horário, convenções de qualquer ordem. Claro que isso é necessário para a 

organização da vida neste mundo, mas tendes a certeza de pertencer ainda a este mundo? É uma 

questão a ver. Claro que há tarefas a cumprir, crianças a educar, famílias a sustentar. Mas estais a 

ver a personagem que se agita? Isso é ser testemunha, observador. Isto é visto por todos, em 

diferentes graus. 

 

Mas, por outro lado, o que não é visto é aquilo que vos é de tal modo habitual que é considerado 

adquirido, e isso diz essencialmente respeito à noção de tempo, de horários, de rituais inutilmente 

assumidos, porque todo o ritual é limitador. Bom, é claro que há rituais que vos foram propostos 

como sendo, e disso há provas, na vossa própria vivência, para vos fazer aproximar dessa 

Liberdade. Mas cada um só pode ser livre por si. E vós não dependeis de nenhuma circunstância, 

de nenhuma incapacidade, de nenhum futuro e de nenhum passado para lá chegar. Porque, 

estando dependentes dum passado ou duma antecipação dum futuro qualquer, por mais 

venturoso ou detestável que seja, estais a correr atrás da Liberdade e correis no exterior de vós, 

na balbúrdia e no movimento, que não é uma dança, que mais não é do que a necessidade de 
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hábitos, a necessidade de certezas. Mas bem sabeis que o Amor não é nem certeza nem uma coisa 

que se possa viver neste mundo. 

 

Ah, sim, pode-se viver o amor romântico, o amor sentimental, fazer amor... Mas isso são 

paliativos, sucedâneos que não têm qualquer espécie de realidade. Toda a gente sabe que o amor 

passa, ou pela morte, ou pelo divórcio, ou porque os filhos saem de casa, porque se entrou na 

reforma e o amor pela profissão acaba por se extinguir... Nesse caso, porque esperar para vos 

alimentardes daquilo que sois? Passa-se o mesmo com a Luz. Muitos Anciãos vos disseram e 

repetiram e matraquearam que tudo estava no vosso interior. Não são precisos conhecimentos, 

isso também vos foi suficientemente explicado. Não são precisos modelos, nem tradições, nem 

antecedentes. Nem sequer vos fazem realmente falta exemplos, nem mestres e ainda menos estes 

velhotes retorcidos que somos. 

 

É preciso que sejais vós próprios. Tudo aquilo que vos propusemos, enfim, não eu, tinha por fim 

fazer com que vos encontrásseis convosco próprios e levar-vos a compreender, diria eu, uma 

forma de auto-suficiência de Luz. E, aliás, alguns de vós vivem a via da Alegria e vêem por si 

próprios que nenhum hábito se pode manter, seja de sono, de alimentos, de humor. Aquele que 

pretende estar no Amor e estar o tempo todo e em permanência no mesmo estado de humor não 

é honesto. Faz batota, já que a vida é movimento, pois que a vida é dança. Ora, já não é possível 

fazer batota, mesmo que em relação a qualquer coisa que é inconsciente e simplesmente ligada a 

um hábito, porque a chamada à ordem da Luz - isso é vivido por vós - é cada vez mais sensível. 

Não é a Luz que faz isso, é o vosso não-reconhecimento da Luz. 

 

Nada mais há a esconder. Deixai emergir, tanto no vosso interior como no exterior, a Verdade que 

sois, sem tomar partido, sem reflectir, com a maior das espontaneidades, e depressa constatareis, 

durante este mês de Julho, que tudo de resolve. Ah, também se pode resolver com a morte da 

pessoa. Por certo, se foi a via do sofrimento que foi escolhida. Que importância tem isso perante a 

Eternidade que sois? Ah, sim, é muito importante para a sociedade, não morrer, viver o máximo 

de tempo possível, ter uma vida gratificante, mas o que é que se sabe da vida do outro lado 

quando nunca se lá foi? Porque é que, na vossa opinião, muitas das irmãs Estrelas que vos 

explicaram o seu caminho, tiveram essas vidas, de sacrifício total, ao desposarem Cristo? Seriam 

masoquistas, essas irmãs? Ou estavam enganadas? Há suficientes testemunhos, tanto no Ocidente 

como no Oriente, de seres que foram a própria bondade, a Alegria, a Liberdade.  

 

De que negócios pretendeis ocupar-vos? Quais são os vossos objectivos, agora mesmo, neste 

instante, imediatamente? Esse objectivo é visto como qualquer coisa que é preciso conseguir, 

conquistar, ou é vossa intenção largar tudo no presente instante e ver o que se passa? Se nada se 

passar, nada foi largado, é um álibi. Porque vos garanto que hoje, e quanto mais dias passarem, 

seja com as Teofanias seja com os acontecimentos que ocorrem na terra ou no céu, não haverá 

outra oportunidade para largar tudo, crenças e certezas. Mais uma vez, eu não disse que o vosso 

dinheiro era para distribuir ou que vos separásseis de quem quer que fosse.  
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No Amor nada há a resolver, na pessoa há coisas a resolver permanentemente. E se há coisas para 

resolver, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que há ainda uma pessoa por aí. O verdadeiro 

Liberto, mesmo que saiba que tem de se ocupar do seu veículo, pode muito bem aceitar a morte e 

o sofrimento, porque não sofre. Ele sabe que há sofrimento, mas não sofre. Por isso, quando há 

véus, é profundamente diferente porque, aí, trata-se duma ocultação da consciência. Quer isto 

dizer que são tais os vossos hábitos espirituais que vos é impossível separar-vos deles. Estais 

presos às vossas certezas intelectuais e às vossas experiências, no karma, nas vidas futuras, em 

protocolos e exercícios; espiritualmente presos. 

 

Sois Luz. Mas não podeis estar presos e ser Luz. Se estais presos, isso quer dizer que ides buscar a 

vossa provisão de Luz algures que não em vós; estais, portanto, no jogo das aparências, desta vez, 

espirituais. É preciso compreender bem que não se pode viver o Amor no sofrimento. A via do 

sofrimento coloca-vos precisamente perante o desconhecido, quando o sofrimento se torna tal 

que só o Amor o pode substituir. Trata-se de resiliência. A nível espiritual, é a mesma palavra. Mas 

isso não se vê, sobretudo quando se sofre. Há sempre alguma coisa a que vos agarrais: se não é à 

vossa pessoa, é à Luz. Mas não podeis agarrar-vos àquilo que sois, atenção. E se sofreis, tudo daí 

decorre. 

 

Ah, tendes talvez bom coração, vivestes a Graça, as vibrações, estais libertos. E, no entanto, o que 

é que se passa? A Vida não se vos tornou visível e, algures, foi rejeitada, mesmo não estando vós 

neste mundo e tudo tendo feito para não continuar neste mundo nem dele depender, sem ter 

mais obrigações, familiares ou profissionais, e constatais que há irmãos e irmãs que continuam 

tristes e permanentemente sofredores. Eles não aceitaram a Vida. Criaram condições exteriores 

propícias, como foi dito durante as Núpcias Celestes, mas já não se está nessa época. 

 

O marcador indelével da Verdade é a Alegria, e o instante presente, e a aceitação. Sem isso sois 

falsos e dais passos em falso, mesmo vibrando. Bom, mas é certo que, no momento tão temido ou 

tão esperado, sereis livres, é uma certeza. Mas o que é que há para atravessar entre este 

momento e esse evento cuja data ninguém conhece? É suposto viver a Vida para ver que a Vida 

ilumina a vossa vida ou conquistar a Vida com a vossa vida? É que é profundamente diferente. 

Num caso há movimento, nesse caso há sofrimento, no outro há apenas Alegria e beatitude, 

aconteça o que acontecer, faça o marido o que fizer, faça o filho o que fizer, façam os impostos o 

que calhar, faça o que fizer o vosso corpo. 

 

O sofrimento não é uma punição da Luz, é o resultado das vossas resistências. É preciso não 

esquecer que, neste mundo, tudo está totalmente invertido, mesmo o que se chama karma. A 

começar, se isso vos interessa, pelo facto de se escolher sempre um pai que nos matou. Ele é que 

tem o karma, mas o Amor faz com que encarneis nessa situação para lhe dar a possibilidade de o 

resolver. E foram os Arcontes que vos convenceram disso.  

 

É tão grande a vossa sensibilidade à forma, às aparências, ao conforto! Há alguma Liberdade 

nisso? Há Alegria nisso? A única Alegria é o coração. Ela não depende de nenhuma circunstância 

deste mundo, porque se dependesse duma qualquer circunstância deste mundo ou da vossa vida, 
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não constituiria a Verdade. Seria ainda uma ilusão e qualquer coisa de enviesado, de falsificado. A 

Alegria do coração não se conquista, vive-se, pela aceitação, pelo instante presente, por tudo o 

que vos foi dado e explicado em teoria, com palavras simples, mesmo que expressas nas línguas 

mais sagradas, permito-me dizer. Mas isso não tem qualquer importância. 

 

Quanto mais espontâneos, mais aptos estais a acolher a Vida, mais verdadeiros sois, seja o que for 

que haja a resolver - a resolver na aparência, porque a resolução não é vossa. Estando no coração, 

é a Alegria que resolve, real e concretamente, porque, em verdadeira alegria, se aceitais 

plenamente a Vida, estais em Vida e já não sois a vossa vida. É uma diferença de vivência que eu 

sei lá! Então, nada de ir nessa conversa. Mesmo tendo vivido a Onda de Vida, mesmo tendo vivido 

o Fogo do Coração, o Fogo Ígneo, por todos os lados, atentai na vossa vida, atentai na vossa 

alegria.  

 

O problema é que, recusando o que quer que seja deste mundo, isso fica excluído. Deixa de estar 

em vós e a Alegria também não pode lá estar. Não se pode excluir nada: nem Deus nem o diabo, 

nem o vosso pior inimigo, porque, se Judas não tivesse existido, Jesus não teria morrido na cruz e 

ressuscitado. Logo, vê-se bem que Judas é tão importante como João, até mais importante. Ele 

teve um papel muito delicado, o de trair. Claro que, sob o ponto de vista da pessoa, vou ouvir-vos 

dizer: "Isso é patético!". E eu digo-vos que nada conheceis da Verdade. O vosso pior inimigo é a 

vossa melhor ajuda e, se alguma coisa for rejeitada, não podeis ser a Vida, permanecereis na vossa 

vida que não é Amor. 

 

Mesmo que satisfeitos a todos os níveis, falta-vos alguma coisa e essa falta o que é?... resistências, 

véus. Isso é que dói, é que vos priva de Alegria. Uma vez compreendido isto, há que recusá-lo. 

Provai-o a vós próprios. Sois Luz, não lhe rogueis nada. Uma vez na aceitação, a Luz ocupar-se-á, 

para lá do vosso mais ínfimo desejo, de tudo o que é necessário para vos manter na Alegria. Ah, 

claro, ninguém pode estar feliz quando se trata de certas privações, mas há que ver para lá da 

satisfação imediata. 

 

É certo que o Comendador vos falou de Amor ou medo. Por mim, digo-vos: Vida ou sofrimento. 

Não é a bolsa ou a vida. Entregai tudo o que é ilusório, tudo o que mais não faz do que passar, 

entregai-o à Vida. Como mostrar de outro modo confiança - na Eternidade, não nesta vida? Vou 

ouvir que, neste mundo, é preciso ser assim, e assado, que há obrigações, encargos, coisas a 

pagar... Se tal for dito, é porque nada foi compreendido e o vosso ego faz tudo para vos impedir de 

ver a Vida. Querendo ou não, é a verdade. A que é que é dado corpo? A que é que é dada vida? O 

que é que é criado? Não podeis acusar ninguém, mesmo que haja, à partida, uma anomalia que é 

o aprisionamento. Mas mesmo no seio deste mundo onde prevalece o livre-arbítrio, a acção e 

reacção, quereis estar na acção e reacção ou na Vida? 

 

A Luz vai tornar-se cada vez mais insistente, porque está cada vez mais presente e ilumina cada 

vez mais a vossa personagem de pacotilha que mais não faz do que passar. Vós não passareis 

nunca. Marido, mulher, filhos, trabalho passarão. Vós não passareis nunca. Isto é muito rápido, vê-
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se, por isso nada de perder tempo, a Eternidade está aí para isso, mas sede o que sois e estareis na 

dança da Vida.  

 

O observador, ou testemunha, como foi chamado, será magnificado e vereis a Verdade. Havereis 

de a viver, aliás, porque jamais sereis a vossa vida mas a Vida. Não há outra forma ou condição 

para viver a Alegria. Isso é visível, aliás. Há irmãos e irmãs que viveram todas as vibrações, as 

Coroas, a ignição das Portas, a Onda de Vida, até lá acima. E não estão felizes. E porque é que não 

estão felizes? Só porque não compreenderam que eram a Vida e que, de alguma maneira, têm 

hábitos, comportamentos que fazem com que estejam em rejeição. Mas sendo a Vida, nada deveis 

rejeitar, sobretudo a experiência vivida no seio deste mundo, mesmo que falsa. Porque sempre 

sereis a Vida, mesmo aqui, mesmo que isso tenha sido esquecido, mesmo que isso já não se possa 

ver. Pois que, se não houver Vida, não podereis viver vida nenhuma que vos pertença nem fazer 

qualquer experiência. 

 

Então, que cresça a Alegria, que cresça a criança interior, que cresça e se expanda a Vida. 

 

E quando Bidi falava de ponto de vista, era disso exactamente que se tratava. Qual é o vosso 

ponto de vista sobre a vossa vida, sobre a Vida, sobre os vossos sofrimentos, as vossas dores, os 

vossos afectos? Isso provoca emoções, distorções ou leveza? Apenas sereis leves quando 

deixardes de ser a vossa vida e quando a vossa vida tiver sido aceite sabendo que não sois a vossa 

vida. Nada podeis rejeitar da vida, senão não estais na Vida, estais na pessoa. 

 

Por isso, agora que a Alegria invade à vossa volta irmãos e irmãs em número cada vez mais 

significativo, porquê continuar a resistir, a sofrer, a colocar véus? Passa-se isso em vossas casas, 

possivelmente, com marido, mulher, filhos, amigos, irmãos e irmãs espirituais, na vossa família. O 

que é que vos impede de ser como eles? Não há condição neste mundo que vos possa impedir, 

nem doenças do corpo, nem problemas psicológicos, nem a carência nem a plenitude. Não há 

nenhum obstáculo. Todos os obstáculos são criados por automatismos, agora, e pelas adesões 

espirituais às leis deste mundo. Não há nada para além disso. Nada há a pagar, apenas a Graça 

existe. Então, se não estais em estado de Graça, isso significa que não sois verdadeiros. 

 

As Teofanias, as que passaram e as que hão-de vir, permitiram a muitos descobrir o observador e 

compreender que não éreis o vivido no seio do efémero. Então, o que fizeram, pois, muitos de 

entre vós? Procuraram convencer o outro a partilhar a sua vivência e foram mandados de volta 

secamente; era de crer. Aqueles que não estão em Vida, que apenas vivem a sua vida, não podem 

viver a Vida. É impossível. E o mesmo se passa convosco. E quando viveis a Vida, sois confiantes. 

Nem se trata só de fé, é uma certeza inabalável, aconteça o que acontecer na vossa vida. Já viveis 

na Eternidade. É este o caminho mostrado pelas irmãs Estrelas, é o caminho que viveram alguns 

Anciãos, é o caminho que eu vivi. 

 

Isto não está em nenhum livro. Não necessita de nenhum antecedente ou preliminar. Isto apenas 

precisa de vós - mas não na vossa vida, não na vossa pessoa - de vós na Vida, no Amor, na 

espontaneidade, na Infância, na aceitação do Aqui e Agora. Porque, quando vos acontece 
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qualquer coisa, mesmo se é clara a causalidade neste mundo ou noutras vidas, não é possível 

saber a Verdade, se aderirdes a isso. Mesmo que tal funcione, mesmo que seja lógico. O Amor não 

tem lógica nenhuma. O Amor é Inteligência e Inteligência é Liberdade. É a confiança, é a 

espontaneidade, é a co-criação consciente, é o Verbo, é o Amor. Em suma, é a Vida, mas não é, de 

modo nenhum, a vossa vida. 

 

Então, sois portadores de Alegria? É vossa decisão continuar em alegria? Oh!, é uma decisão muito 

simples, mas bastante perturbadora e difícil de ver para o ego, para a pessoa. É por isso, aliás, que 

muitos Anciãos, Estrelas, Arcanjos vos têm vindo a falar desta Alegria mais do que da vibração, 

presentemente. Isto porque alguns de vós dão importância às suas vibrações, estão um pouco 

demasiado presos à vibração, mais do que à Vida. Também vai sendo tempo, agora, de libertar a 

própria consciência, sem preocupações com as vibrações percebidas, sentidas, vividas ou não. Não 

é caso para chorar se não as viveis, não é razão para glórias se as viveis, porque, se estais 

ocupados a ficar no desgosto de não as viver, ou ocupados a vibrar, não podeis ser a Vida, porque 

tudo o resto foi por vós excluído. 

 

Tende o coração duma criança. Ficai disponíveis para o jogo da Vida, faça-vos ela viver o que quer 

que seja; sobretudo se isso vos parece injusto e injustificado. Convém lembrar que, na pessoa, há 

estratagemas, há circuitos de consciência e de energia que apenas existem para vos impedir de ver 

a Verdade. Tudo o que aparece na tela dos vossos olhos é feito apenas para vos distrair. Todos os 

temores, todas as guerras não passam de distracções para vos impedir de ver a Verdade. Mesmo 

todos os prazeres, até os mais inauditos, seja o sexo, seja a satisfação profissional, os encontros 

amorosos, tudo isso apenas existe para vos mascarar o essencial: a verdade da Vida. E, entretanto, 

todos nós fomos caindo no interior em vez de cair no coração.  

 

Aceitai. Como disse o Arcanjo Anael, sede verdadeiros e espontâneos. Não vos coloqueis nenhuma 

questão. Ficai totalmente presentes no instante que há que viver, e que isso ocorra através do que 

é sentido pelo corpo e, sobretudo, em Alegria. Não é possível decidir quanto à Alegria, esta 

Alegria, em todo o caso; ela apenas se pode ver, constatar, ou não. Apenas se podem constatar as 

modificações que a Alegria produz. Seja ela chamada Paz, serenidade, êxtase, intase, Shantinilaya, 

Morada de Paz Suprema, Si, supra-mental... É preciso esquecer as palavras, esquecer os conceitos, 

esquecer os conhecimentos. Acolhei e, sobretudo, aceitai, e vereis.  

 

Ora bem, tentei empregar palavras extremamente simples e que giram sempre à volta da mesma 

coisa. Foi pretendido. Porque é evidente. Se não for vivido, parece muito complicado. Submetidos 

às influências deste mundo, submetidos ao sofrimento do vosso corpo, submetidos à pessoa, não 

vos resta qualquer espaço de liberdade, por mais notórios que sejam os vossos esforços. O Amor 

não é esforço, é abandono, é a Vida. A Vida não pessoal, a Vida que não conhece história, a Vida 

que não conhece dimensões - mesmo que possa explorar todas as dimensões-, que não está presa 

a nada e que ama, na Liberdade. Veja-se o número de irmãos, de irmãs, mesmo despertos, que 

falam de Amor mas que são incapazes de amar.  
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Aliás, estamos a começar a vê-lo. O Amor nunca é posse nem predação, é Liberdade. É tornar o 

outro livre, totalmente livre. Livre, até, de vos esbofetear, de partir. Sem isso, não é amar, é estar 

na posse. A Liberdade, o Amor, é querer que o outro seja tão livre como vós e, se quiser partir, a 

liberdade é dele. Em nome de quê se determinaria a liberdade do outro? Recorde-se: sem a 

predação, sequer, a partir do momento em que alguém é privado da liberdade - que é sua - de 

pensar, de exprimir o que quer que seja, mesmo sem razão, estais ainda nos preconceitos, nos 

hábitos e nos princípios morais. 

 

Assim sendo, buscar o Reino dos Céus que está em vós não quer dizer buscar, quer dizer ser. Não 

há mais nada a procurar, não há esforço a fazer. Se dá a impressão de esforço, é porque não se 

está a ser verdadeiro. Isto foi explicado: a via do sofrimento, a via dos véus e, ao lado, a via da 

Alegria. E isso não depende, repito, de absolutamente nada a nível do exterior ou do vosso corpo. 

Não é possível gerar Alegria, essa Alegria. Não se pode fazer batota com isso. Da mesma forma 

que não se poderia fazer batota com a vibração: ela existe ou não existe. O mesmo acontece com 

a Onda de Vida: ou foi vivida ou não foi vivida.  

 

Mas a nível da pessoa e da vossa vida, nada pode ser simples, sobretudo porque tudo está 

alterado e, para mais, tudo é falso. Como é que pode ser simples? Mesmo na opulência, há 

sempre qualquer coisa a que se tem de dar resposta, a que se tem de reagir, sempre qualquer 

coisa a empreender, a fazer. Mas sede mandriões, sede verdadeiramente mandriões. A mandriice 

é uma outra palavra para desaparecimento. Simplesmente, a diferença é que ainda há pouco 

tempo vós desaparecíeis de improviso, sem nada ter pedido. Hoje, não vos convido a desaparecer 

por vós próprios mas a ser mandriões no seio da pessoa. 

 

E há-de-se ver que, mesmo que haja trabalho, ele se fará. Sem implicação da vossa parte. E assim, 

a Alegria será por vós mostrada e demonstrada a vós próprios e não de qualquer outra forma. Por 

mais numerosos que sejam os vossos conhecimentos espirituais, todos os textos conhecidos, 

todas a vibrações por vós vividas, podereis encontrar-vos sem Alegria, perguntando porquê, uma 

vez que a vibração é consciência e a consciência que se expande no supra-mental é Alegria. Pois aí 

está a prova que não. Há por aí alguns que ainda andam tristes. Mas é por estarem fechados em si 

próprios, nos seus preceitos, nos seus conceitos, crenças, ideias, hábitos, ilusões espirituais. 

 

Para mim, “aceitar” (e para vós também - é verificar), é deixar a Vida operar. Dançar a Vida, não 

gesticular num palco de dança, hem, é captar o movimento primordial da Vida. É o movimento 

infinito do coração, a infinidade das potencialidades de manifestação sob todas as formas 

possíveis. E isto acontece, também, neste mundo, mesmo que falso. Porque, sem ele, não viveríeis 

a vossa vida. Assim, mesmo este mundo fechado e alterado está num estado de vida, isso não se 

pode negar. São as condições de vida que não são justas, os vossos hábitos, a necessidade de se 

precaver, de ter um tecto, uma mulher, uma profissão, uma conta no banco, um cartão de crédito, 

um meio de deslocação para obedecer às leis deste mundo, à moral, às regras, aos afectos, aos 

costumes, como eu disse. Mas que espécie de liberdade existe nisso? É certo que há uma 

satisfação pessoal, mas a satisfação pessoal é o quê? Ego, nada mais. 
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Enquanto não vos tiverdes entregado a vós próprios, entregado tudo o que é vosso à Luz, mesmo 

tendo todo o conforto, não podeis ser livres e, sobretudo, não podeis estar na alegria, note-se. Isto 

é vivido por cada um de forma diferente. Excepto aqueles que realmente estão na alegria, assim 

vivem todos neste momento. Cabe-vos escolher a via da Alegria, portanto, há que ser mandriões. 

Não se apoquentem nem com o fim do mundo, nem com a vossa abundância ou falta de dinheiro. 

Não se apoquentem com nada, sobretudo a nível da espiritualidade. Preocupem-se sim, se for 

preciso curar o corpo, sobretudo porque aquilo que se manifesta agora - a menos que a doença 

existisse já anteriormente - não passa da expressão de resistências segundo esquemas que vos 

foram explicados durante estes últimos meses. Primeiro a perna direita, em seguida algumas 

Portas, depois o aparelho circulatório, os órgãos dos sentidos... Na alegria, nada vos falta, mesmo 

que alguma coisa falte na vossa vida, porque já não sois a vossa vida, sois a Vida. 

 

Eram estas as palavras que queria pronunciar na vossa presença; são tremendamente simples, 

estas palavras. Não fiz grandes discursos, apenas peguei no que ia chegando espontaneamente 

através do Verbo e do Espírito. Claro que as coisas tomam o seu colorido por aquilo que eu sou e 

não tanto pelo que vivi. De facto, esta coloração vem, naturalmente, das linhagens, das origens, 

dos hábitos espirituais, diria eu, desta vez. Mas estes não são nefastos porque estes hábitos 

espirituais a que foi dado o nome de origens estelares, linhagens, processam-se na Liberdade, na 

qual a questão de Liberdade nem se coloca, sequer, na qual a noção de morte não existe, nem 

mesmo a de nascimento, na qual apenas há a consciência livre que experimenta, que joga.  

 

Só que, como deu para entender, o jogo neste mundo, quando vivos, é um tanto difícil, para não 

dizer outra coisa; é claro para vós, como é claro para nós todos. Isto é vivido todos os dias, quando 

estamos encarnados, qualquer que seja o nosso enquadramento ou o nosso ponto de vista, até ao 

momento em que nos tornamos Vida, até ao momento em que aceitamos, até ao momento em 

que se está no Aqui e no Agora.  

 

Assim, com estas palavras avisadas, pelo menos assim espero, passo a desejar-vos uns bons 

ataques de mandriice, de aceitação e, sobretudo, de Alegria. A Alegria, como foi dito, é a prova da 

vossa liberdade; não estando em alegria, não sois livres, é tão simples quanto isso. Mas, 

sobretudo, não vos culpabilizeis. Sede honestos e vede-o com clareza; para além disso, e em 

primeiro lugar, testai-o, experimentai o que vos disse. Já disse, eu asseguro o serviço pós-venda. 

Porque tenho a certeza de que aquilo que eu disse vai, de certeza, funcionar. 

 

Eu sou Osho e deixai que vos abençoe na dança da Vida. Na dança do coração, na imobilidade e no 

Silêncio. É a minha Teofania pessoal convosco. Ela é infinita e não depende nem de mim nem de 

vós. 

...Silêncio... 

Abençoo-vos e amo-vos; mais do que tudo, permanecei vivos. É um jogo. 

Adeus. 

Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 

Fonte: https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/osho-juillet-2017/ 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/osho-juillet-2017/
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SRI AUROBINDO – Julho 2017 

  

Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs humanos e encarnados, antes de me começar a expressar 

permitam-me saudar-vos no silêncio e na paz do coração, alguns instantes. 

 

… Silêncio… 

 

Foi me pedido para vir junto de vós para vos dar alguns elementos relativos à irrupção do 

supramental ao nível coletivo da humanidade, que acompanhará esta fase que resta passar no 

seio deste mundo. Isto corresponde tanto ao período presente como ao período que decorre a 

partir de agora até ao planeta grelha final. 

 

Como eu afirmei na minha vida, em muitos poemas e em muitas récitas onde eu evoquei, bem 

antes dele descer à terra pela primeira vez em 1988, e 1984, mais precisamente no mês de 

Agosto, eu tive a possibilidade de viver, muito antes de toda a gente, os efeitos desse 

supramental, embora na minha vida de então eu mesmo tenha projetado que ia haver uma nova 

era na terra, e por isso trabalhei na construção de uma cidade que se concluiu bem depois da 

minha morte. Eu não tinha os meios, nesse momento, para perceber claramente o que seria o 

futuro, excepto no que se refere à chegada do supramental que, já na época, eu tinha descrito 

como um fogo devorador que vinha transformar, iluminar, regenerar, e criar um mundo novo. A 

dose acumulada desde 1984 e 88 deu-vos a viver o que vocês vivem há muitos anos. 

 

Como vocês sabem, desde há um ano, a acumulação de partículas adamantinas em certos lugares 

permitiu realmente a implantação da Luz adamantina, hoje por toda a parte na terra, favorecendo 

a possibilidade da implantação deste Fogo Ígneo durante este período. O Fogo Ígneo, ao nível 

coletivo, não vai traduzir de imediato a Alegria para cada um de vós, porque para isso é necessário 

que haja uma permeabilidade total da vossa pessoa e dos circuitos nomeados vibrais que foram 

ativados pela descida do Espírito Santo e do supramental desde há mais de trinta anos, no que se 

refere às primeiras efusões do Espírito Santo.  

 

Este processo é, portanto, chamado a tocar o conjunto da humanidade em momentos diferentes, 

quer seja quando da visibilidade dos sinais celestes onde terá lugar a primeira impulsão do Fogo 

Ígneo a nível coletivo, até ao planeta grelha final que corresponde, como vocês sabem, à 

transformação do Sol numa nova dimensão livre, como quando da Ascensão da Terra. Mas isto 

também vos diz respeito, evidentemente, tanto ao nível da vossa pessoa, como ao nível do 

retorno à consciência da vossa eternidade. 

 

Este Fogo Ígneo já se manifesta para aqueles que trabalharam, de uma maneira ou de outra, 

durante todos estes anos ou, mais recentemente, na ativação dos vossos novos corpos. Eu não me 

debruçarei sobre isso, sobre a descrição de tudo o que vocês viveram ou tudo o que foi possível 

viver pela Graça e pela a Luz. O limiar da difusão e do acolhimento da primeira vaga total do 

supramental chegou. 
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Já há muitos meses que, em particular Maria vos anunciou o início do processo ascensional da 

Terra que é simultâneo, eu lembro-vos, com a vossa libertação. Outras irmãs Estrelas, e mais 

recentemente, evocaram um certo número de palavras, de ideias, de frases, de conceitos, 

relativos essencialmente ao princípio das diferentes manifestações possíveis, mesmo no seio 

desse corpo efémero e da vossa consciência efémera, correspondentes à fusão dos vossos 

próprios Éteres, e não mais ao nível da cabeça mas ao nível da totalidade da vossa consciência.  

 

Este face a face que muitos de vós vivem, mas que ainda não é coletivo, leva-vos a se 

posicionarem no que vos é necessário, para viver nas condições mais adequadas à vossa libertação 

pessoal. Alguns de vós, mesmo assim, vivem um estado de libertação que vem completar a 

libertação vivida pela Onda da Vida ou pelo Canal Mariano. A diferença desta libertação atual, em 

relação ao que era possível viver ou sentir há alguns anos, é não necessitar desse suporte. O 

supramental é vibração, certamente, mas conduz à descoberta do coração e da liberdade, ele já 

não conduz exclusivamente, como foi o caso até ao presente, à constituição parcelar do corpo de 

Existência. Vocês sabem, o vosso corpo de Existência sintetiza-se à vossa volta e em vós por 

intermédio das Portas, por intermédio do coração de Existência e do conjunto das estruturas 

vibrais do corpo de Existência unitária, nomeado Matriz Crística. 

 

Este face a face vocês vivem-no de três maneiras, atualmente. Para já, lembro-vos que isto é 

individual e ainda não se aplica ao coletivo humano. Isso deverá ocorrer num tempo relativamente 

curto, seja no momento da visibilidade de Nibiru, seja antes, se as necessidades o exigirem ao 

nível coletivo. Com efeito, não existe nenhuma dificuldade para o conjunto da Confederação 

Intergaláctica, agora que os véus isolantes caíram, agora que a radiação da Terra tocou o Sol e, 

não só, subiu à superfície da terra. Tudo está pronto, nós esperamos, tal como vós, os sinais 

anunciados mas nós verificaremos isso quando começarem as Teofanias das 20 horas. 

 

Muitos de vós viveram o Fogo Ígneo em diferentes partes do vosso corpo. O momento coletivo da 

chegada do supramental é, portanto, a revelação total da Luz que, eu vos lembro, não tem nada a 

ver com a Luz visível aos vossos olhos. Vocês sabem, a Luz faz parte daquilo que é nomeado pelos 

vossos cientistas a radioatividade, mas isso não importa àquela que vem do céu e que é bem 

diferente daquilo que vocês nomeiam as radiações nucleares, que são por exemplo criadas nas 

vossas fábricas nucleares ou centrais nucleares. Este fogo nuclear tem, portanto, os mesmos 

efeitos sobre o efémero, ao nível coletivo, ou seja, a dissolução total da matéria carbonada. 

 

A preparação – que durou, portanto, mais de trinta anos, através de certas etapas, algumas das 

quais vos foram comunicadas, para as viverem, depois das Núpcias Celestes -, permite hoje dar-

vos alguns elementos sobre o que foi chamado a revelar-se e isto, independentemente – é por isso 

que eu vim – da presença de Nibiru no céu, da presença dos sons do céu e da Terra, ou mesmo, se 

isso for necessário, do Apelo de Maria. 

 

O face a face conclui-se assim. Ele traduz-se por uma dissolução total do que constitui o efémero e 

isso, a qualquer nível que seja, traduz-se para vós, como foi explicado por Ma Ananda, por uma 
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das maneiras possíveis de viver este período. Se vocês preferirem, as localizações possíveis da 

consciência em relação ao que vocês vivem já, vocês despertados, pela graça da abertura dos 

vossos centros de energia que permitem receber, como eu descrevi mas ao nível individual, o 

batismo do Espírito, o Fogo Sagrado, o Fogo Ígneo, o Espírito do Sol. Há muitas terminologias mas 

os efeitos são idênticos. 

 

Chamaram a vossa atenção para o que foi nomeado as resistências, que podem conduzir a 

mecanismos patológicos, tanto ao nível do vosso corpo como ao nível da vossa psique. Isto, vocês 

já o vivem, já desde há algumas semanas para alguns de vós. Isto referia-se até ao presente, como 

eu disse, àqueles que estavam despertados ao nível vibral por uma das Coroas, qualquer que 

fosse. Entendam bem que este processo vai reproduzir-se da mesma maneira e começa, de 

qualquer forma, a acontecer nos irmãos e irmãs humanos encarnados que não vivem os processos 

vibratórios que vocês viveram. Isso resulta geralmente numa evidência e numa facilidade de viver 

este mecanismo, para esses irmãos e irmãs, porque não havia prioridade, não havia necessidade 

ou possibilidade de abertura anteriormente. 

 

De qualquer modo nós já vos tínhamos chamado, durante todos estes anos, os ancoradores e os 

semeadores da Luz. Isso foi, de qualquer forma, o vosso estado e a vossa missão no plano de 

desenvolvimento da Luz. Este plano de desenvolvimento, vocês sabem, já está concluído há 

muitos meses e dá-vos a ver, seja por vós mesmos, seja pelo mundo, seja pelas situações, a 

falsidade, a mentira e a alteração da Vida, onde quer que coloquem o vosso olhar, o vosso 

interesse, a vossa consciência.  

 

O processo do Fogo Ígneo, a partir de um certo momento, durante o período que se abre, vai 

conduzir, vocês sabem, para os despertados, mecanismos de resistência, por vezes, ou 

inflamatórios ao nível de certas regiões ou funções do vosso corpo, como da vossa psique. 

 

Este Fogo Ígneo, este supramental, e também o batismo do Espírito e o Fogo do Espírito, causando 

uma sideração dos vossos sentidos nomeada caminho das velas, mas também, para os irmãos e 

irmãs encarnados que não vivem nada, se traduzirá por tomadas de consciência relâmpago e 

súbitas fazendo dizer a esses irmãos e irmãs que há um antes e um depois. No entanto isso não os 

dispensará, contrariamente à maioria de vós, despertados, de viverem num momento a negação, 

a raiva, a negociação e isso independentemente das eventuais manifestações físicas 

correspondentes ao Fogo. Fogo vital, Fogo vibral, transformando-se no mesmo espaço da vossa 

consciência e do vosso corpo, o que implicará transformações radicais e totais. 

 

Estas transformações radicais e totais não irão sempre, num primeiro tempo, no sentido da Luz, da 

Evidência e da Liberdade, mas podem, num primeiro tempo, vir reforçar as ligações, os apegos, 

através de manifestações emocionais ou mentais particularmente penosas para aqueles que o 

viverão e o farão viver a outros. Isto corresponde à atmosfera que vocês podem detetar também 

através da vida social, em qualquer morada que seja e em qualquer setor que seja. 
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Se eu agarrar simplesmente o exemplo das religiões, vocês veem bem o conflito das religiões, 

umas com as outras, neste momento. Eles só começaram. Da mesma maneira, ao nível do 

agendamento e da organização da vida social efémera, muitas coisas se transformam, e não 

somente em alguns países, mas em inumeráveis países. Entendam bem que o que se desenrola é 

uma reação À Luz visando, pela via legal, pela via policial ou pela via militar, limitar as vossas 

liberdades fundamentais no seio deste mundo. Isto vive-se em inumeráveis países, mesmo 

naqueles que no momento se creem inscritos na Liberdade, na Igualdade, na Fraternidade. 

 

Isto desenvolve-se sob os vossos olhos, se verá cada vez mais claramente, da mesma forma que a 

iluminação da Luz vos dá a ver as gesticulações que acontecem na cena de teatro para tentar de 

novo, ao nível coletivo, fazer-vos aderir à Ilusão e à falsidade. Vocês veem-no à vossa volta; onde 

quer que morem neste mundo, isso não é verdade. Existe, com efeito, uma reação à penetração 

da Luz. Esta não pode mais ser alterada pelas linhas de predação, nem mesmo pelas camadas 

isolantes, quer sejam as vossas, pessoais, ou ainda as da Terra ou do sistema solar. É isto que 

conduz ao Apocalipse, à Revelação e ao conjunto dos factos, não vibrais mas, de vez, bem reais, 

que eu tinha dado sob o ditado do Cristo, há mais de dois mil anos. 

 

Não se surpreendam, como já o vivem, ao constatar que à medida que a Ilusão se dissolve, a do 

mundo, da sociedade em particular, mais vocês, os despertados, sentem a Alegria, ou o 

sofrimento, ou os véus. Para os não despertos isso é profundamente diferente, porque não tendo 

vivido o estado de Graça nem a ação da Graça, nem mesmo os processos de expansão da vibração 

ligados à consciência, isso será a lei do tudo ou nada, ou seja, que muitas vezes as consciências 

que vocês observarão à vossa volta passarão, no mesmo dia, da negação à raiva, à negociação, 

criando de qualquer modo uma hiperatividade mental, resultante da ação da Luz. 

 

Não é, portanto, uma questão, para os irmãos e irmãs, num primeiro momento, de ver uma 

cessação do mental mas antes uma acentuação do mental e dos medos, alternando com os 

períodos de ligeireza, incompreensíveis nesse estado de consciência. Lembrem-se que aí também, 

para esses irmãos e irmãs que vivem já esses dissabores, isso contribui para a revelação da Luz e 

não com uma qualquer destruição, se não a da Ilusão. 

 

Neste sentido, quer isso seja muito próximo dos vossos cônjuges, das vossas famílias, dos vossos 

amigos, ou isso aconteça na outra extremidade do lugar onde vocês vivem neste planeta, não 

esqueçam que a vossa presença na Alegria é indispensável, e eu diria mesmo que, se vocês estão 

no caminho do sofrimento e do véu, a vossa presença é também indispensável porque através do 

que vocês vivem, se o posso dizer, vocês absorvem o que pode restar de ilusório neste mundo, 

não somente em vós mas no conjunto do planeta. 

 

Certos santos, certos místicos tiveram como vocação tomar sobre eles o sofrimento, tomar sobre 

eles, pedindo-o ao Cristo, se eles eram crentes, para aligeirar o sofrimento do mundo. É 

exatamente isso que vocês fazem, quer vocês estejam na Alegria, quer vocês estejam no 

sofrimento, quer estejam nos véus. É exatamente o mesmo processo de comunhão que acontece 

com o conjunto das consciências da terra e não somente com a vossa própria história, ou as vossas 
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próprias resistências que se imprimem em vós. Devem compreender que esta escolha não 

depende da vossa vida presente nem das vossas vidas passadas, mas da colocação da vossa alma e 

Espírito mesmo antes de descer nesse corpo que, eu vos lembro, estava prisioneiro no Sol sem no 

entanto poder cortar completamente, senão ele não teria tido nunca a mínima vida.  

 

Nisto, através da negação, das resistências, das raivas, das negociações daqueles que hoje 

descobrem a Verdade, de qualquer forma que seja, pelo princípio da lei do Um, pelo princípio da 

Unidade, vocês encontram-se, levando por afinidade vibratória o que levam os vossos irmãos e 

irmãs não despertos, encarnados como vós e que ainda possuem, talvez eles também, as mesmas 

linhagens, as mesmas origens, mas que ainda não se beneficiaram do trabalho transmutador da 

Luz. Quer isto dizer, e eu penso que isto pode ser um reconforto para muito de vós, foi-vos dito, 

ainda, para nunca se culpabilizarem se atravessarem o caminho do sofrimento ou o caminho dos 

véus. Eu venho hoje para vos tranquilizar dizendo-vos que se isso vos afeta é uma forma de vocês 

servirem também, não somente a vossa eternidade mas a eternidade de cada um. 

 

Lembrem-se, os véus foram removidos, ao nível coletivo, as camadas isolantes da Terra quase já 

não existem. Isto traduz-se por uma impermeabilidade total entre uns e outros, qualquer que seja 

a vossa localização e o vosso estado de consciência. Hoje, vocês não são mais os ancoradores e os 

semeadores da Luz, vocês são os reparadores das ofensas à Vida, das ofensas à Verdade, não 

necessariamente as vossas mas as do conjunto da humanidade. Assim, portanto, nós podemos 

dizê-lo, assim como viveu Teresa quando da sua encarnação, vocês realmente e concretamente 

cuidam das almas, não da vossa mas da do conjunto da humanidade. 

 

Quer vocês estejam na Alegria, quer vocês estejam no sofrimento, quer vocês estejam confusos, o 

mesmo processo acontece por uma razão que é simples, no princípio da lei da Unidade que se 

revela pela Luz, e também em virtude, precisamente, do vosso Despertar e da ativação das vossas 

Coroas. Uma só Coroa é suficiente para entrar no processo de reparação e tomando o cuidado das 

almas. É nesse sentido que vos foi pedido, durante todos estes meses, para não julgar, para não 

excluir, para não separar, para não dividir, porque o que vocês fazem realmente e concretamente 

ao mais pequeno de vós, é a vós mesmos que o fazem. Isto vai tornar-se cada vez mais evidente. 

 

Isto quer dizer também que isto vai conduzir, junto dos despertados como junto dos nossos 

irmãos e irmãs que ainda dormem, à possibilidade de viver a redenção pelo dom da Graça, pela 

Teofania, pela vossa própria Presença e a vossa própria radiância, um pouco como o fazem tanto 

as Estrelas como os Arcanjos, como nós próprios, quando nós intervimos no seio da vossa 

consciência ou dos vossos corpos. 

 

Esta radiância, e esta radiação, que emana de vós está evidentemente ligada à ativação, não 

somente da nova tri-Unidade mas, sobretudo do que é chamado a Porta ER e também a Estrela 

ER, religadas pela Leminiscata sagrada e, mais recentemente, por uma radiância da Luz que 

permitiu realizar a alquimia da cabeça e do coração, situada ao nível de um circuito vibral da Porta 

ER, em linha direta, até à Estrela ER. 
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Assim, portanto, vocês cuidam de almas. Vocês não precisam definir a alma da qual vocês cuidam, 

a Inteligência da Luz encarrega-se disso. Pela vossa libertação, pelo caminho que escolheram neste 

momento, vocês favorecem a libertação dos vossos irmãos e irmãs aprisionados, antes do Apelo 

de Maria. Não é necessário ter a intenção, nem pensar numa forma precisa porque isso faz-se 

independentemente da vossa vontade, e independentemente de qualquer desejo ou de qualquer 

proximidade. É um processo global que antecipa, de qualquer modo, o processo coletivo da 

descida total do Fogo Ígneo. 

 

Nesse sentido, alguns Anciãos, vou dizer, mais ligeiros, falaram-vos da preguiça, da aceitação. 

Vocês verão, de qualquer maneira, por vós mesmos que em ocasiões que virão, que são 

inumeráveis, relativamente a todos os países e a todas as camadas da sociedade, que a vossa 

confiança na Verdade e na Unidade será cada vez mais evidente. É através dessa nova confiança, 

passando pela Radiação do Divino da Porta ER ou 9º corpo, pela fusão dos Éteres ao nível do 

ponto ER do centro da cabeça, que se realiza a atual alquimia. Mas não negligenciem o facto de 

que para os vossos irmãos não despertados isso não aconteça por uma das vias, que foi nomeada 

a Alegria, o sofrimento, os véus, mas exclusivamente pelas oscilações entre a negação, a raiva, a 

negociação, sem que seja possível, no momento, viver a aceitação, para os irmãos e irmãs não 

abertos.  

 

Não se alarmem com o que vocês observam pois estejam certos que aí também, tudo o que se 

deve passar e tudo o que se passa já, quaisquer que sejam os aspetos detestáveis no plano da 

pessoa, só contribuem para uma coisa: o estabelecimento da Verdade e o fim da Ilusão. Sejam, 

portanto, indulgentes tanto para os vossos irmãos e irmãs despertados, que ainda não têm a 

possibilidade, por razões de origem e de linhagens, de resolver o que é para resolver no momento. 

Sejam indulgentes com os países mais difíceis, sejam indulgentes para com todos. Sejam 

indulgentes e perdoem todos os atos contrários à Vida, quer vos digam respeito ou não, porque 

mesmo sem olhar os vossos écrans (tv’s, etc.) vocês não poderão em breve ignorar o que acontece 

junto de vós. 

 

É através desses sofrimentos e dessas provas, que esses elementos aparecem como detestáveis 

para a pessoa, que a Verdade é encontrada. Mais uma vez, e eu redigo-o também, não se trata 

nem de punição, nem de ajuste de um qualquer passado, mas é a evidência da Luz que se instala. 

Neste sentido, não é preciso julgar, neste sentido, é preciso acolher e aceitar. Vocês notaram, 

também, muito rapidamente, assim como foi dito por Osho, que a partir do momento em que 

vocês aceitem, e de qualquer modo, em breve, vocês não poderão fazer nada a não ser aceitar, 

vocês constatarão então que, também vocês que ainda estão, talvez, no sofrimento, viverão uma 

Alegria inextinguível e que não poderá cessar jamais. 

 

Tenham presente no espírito estas poucas palavras porque eu vos asseguro que nos dias, nas 

semanas que vêm, nos meses que vêm, vocês irão lembrar estas palavras. De qualquer forma, isso 

não durará se não um tempo que será muito breve, se no entanto a primeira efusão total do 

supramental acontecer antes do Apelo de Maria e antes da visibilidade de Nibiru. Este elemento é 

novo, porque ele não vos foi dado pela cronologia desenvolvida pelo Arcanjo Anael há mais de um 
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ano. Vocês sabem, nós adaptamos as nossas estratégias a este jogo da Libertação, uns e outros, e 

adaptamo-nos sempre, precisamente, com o que se deve desenrolar, para que tudo aconteça nas 

melhores condições possíveis, em relação à Eternidade, e não em relação ao vosso mundo ou aos 

acontecimentos que aí ocorrem. 

 

Mas, a partir do momento em que aceitarem isto, aí também, vocês só poderão constatar, 

realmente e concretamente, que isso vos diz respeito ou, mesmo que isso seja longe de vós, que 

vocês estarão na Alegria e que vocês estarão, de qualquer modo, numa forma de oração e de 

compaixão total para com os vossos irmãos e as vossas irmãs que não sabem o que fazem. O 

perdão se tornará automático, a Alegria se tornará cada vez maior. Aqui não têm que se preocupar 

mais com o tipo de acontecimento que vos diz respeito. Agora mesmo, foi-vos dito para se 

ocuparem de vós, para entrarem em vós e para viverem o que têm para viver. 

 

Uma vez que vocês vão passar uma das três vias ou as três vias, ou uma só, ou duas, nesse 

momento vocês constatarão por vós mesmos a realidade do que acabo de dizer, sabendo que 

quanto maior for a agitação, mais a Alegria se instala. Mesmo que vocês não apreendam nenhum 

conteúdo ou nenhum fim, tentem, e vocês podem fazê-lo sem nenhuma dificuldade, permanecer, 

quaisquer que sejam as vossas circunstâncias e quaisquer que sejam as circunstâncias do mundo, 

nessa Alegria sem sentido, porque é a melhor forma da vossa radiação, que vem do 9º corpo, a 

radiação da vossa Leminiscata sagrada, se manifestar.  

 

Vocês sabem o que isso significa, ou seja, que o processo da libertação coletiva está agora muito 

próximo. Ele desenrola-se neste mesmo momento, mas nós sempre vos dissemos que não 

conhecíamos a data. Mas eu digo-vos hoje que nós podemos reproduzir, no momento preciso, 

com as nossas embarcações, exatamente o mesmo processo. Tudo dependerá da atmosfera da 

terra, não a título individual mas numa escala muito coletiva, relativamente não só às 

consciências, não só às interações de consciências humanas, mas a todos os sistemas, sociais, 

políticos, financeiros, económicos, energéticos, presentes na terra. 

 

Certos tipos de impulsos eletromagnéticos, como vocês os nomeiam, aconteceram nestas últimas 

semanas e já provocaram inconvenientes ao nível dos vossos sistemas organizacionais, em 

particular os elétricos. Alguns de vós que vivem nesses lugares, sentiram o impacto. Não é 

animador mas é indispensável para vos permitir encontrar o vosso coração e instalarem-se 

principalmente no coração e no que nomeio a radiação da Fonte, a radiação da Eternidade, que 

começa a expressar-se diretamente pelo Fogo Ígneo, não somente ao nível do Coração 

Ascensional (ou seja, num movimento de baixo para cima), mas num movimento que eu nomearia 

de trás para a frente, realizando então, por vós mesmos, a efusão da Luz seja em que circunstância 

for. 

 

Vocês sentirão, de qualquer maneira, para aqueles que o vivem, em vez de sentirem a Coroa 

radiante do coração, em vez de sentirem o Coração Ascensional, vocês sentirão um tipo de 

queimadura escapar-se não do chacra do coração mas do ponto que está situado acima, o corpo 

de Radiação do Divino. Esta radiação age por si mesma, eu disse-vos, vocês não têm que a dirigir a 
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ninguém porque é um Fogo devorador e não é uma questão de, querendo ajudar, entregar este 

Fogo a quem não está preparado (pronto). Por contrário, a Inteligência da Luz, na sua 

implementação, se servirá da vossa radiação para agir de forma mais justa sobre os irmãos e irmãs 

adormecidos, que viverão nesse momento as graças Marianas, graças Marianas que se podem 

traduzir, acabo de vos dizer e repito-o de novo aqui, pela negação, pela negociação, a raiva antes 

de viverem a aceitação. É aqui que o vosso papel de cuidar das almas é importante, quer seja pelo 

vosso contacto, perto de vós ou em qualquer lugar do planeta.  

 

Esperem, portanto, por aqueles que são vibrantes, para sentirem uma redistribuição do fluxo de 

energia em vós, que era nomeado até ao presente Coroa radiante do coração, Coroa radiante da 

cabeça, Canal Mariano, Onda da Vida, que não serão substituídos mas magnificados pela presença 

do Fogo que emana de vós, iluminando-vos do interior e iluminando o exterior, ou seja, o mundo. 

Aqui também não há necessidade de palavras, não há necessidade de atitude, há necessidade de 

permanecer tranquilo, o que o irmão Osho nomeou a preguiça, são palavras suas. 

 

No que me diz respeito, a radiação do Divino que sairá de vós é de pura Luz nomeada radioativa. 

Neste sentido, como vocês sabem, a radioatividade tem efeitos nocivos sobre a matéria biológica 

carbonada. É neste sentido que, se vocês forem portadores desta vibração, não é preciso utilizá-lo 

para vós mesmos mas deixar a Inteligência da Luz fazê-lo. Vocês não têm que decidir, vocês não 

têm que dirigir a Inteligência da Luz. O limiar da tolerância à Luz num corpo carbonado chegou, o 

que permite efetivamente a ativação desta radiação do Divino que, eu vos lembro, é uma radiação 

radioativa. 

 

Vocês que estão abertos e que o vivem, não arriscam nada pela simples razão que os aspetos 

vibratórios que vocês viveram, recentemente ou antigamente, vos colocam, de momento, ao 

abrigo da destruição da forma. Vocês tornaram-se, realmente, seres transcendentes, qualquer que 

seja o estado do vosso efémero; quer vocês estejam na Alegria, no sofrimento, nos véus, na 

tristeza, pouco importa. Isso não muda nada na verdade do que se anuncia e que será vivido.  

 

A melhor assistência que vocês podem dar àqueles que não estão abertos não é, certamente, 

dirigirem este Fogo Ígneo concentrado, desde o vosso 9º corpo, sobre eles – não especialmente – 

mas deixarem trabalhar a Luz, permanecerem tranquilos, contentarem-se simplesmente com essa 

radiação que vos preencherá com qualquer coisa de novo, que não é unicamente a Alegria, que 

não é unicamente a bem-aventurança, que não é unicamente a felicidade, que não é unicamente 

a estase ou a íntase, mas que é a Verdade. A Verdade é um Fogo ardente e devorador, vocês irão 

constatá-lo, se ainda não tiver acontecido. 

 

É dentro desta radiação espontânea, ligada à vossa ativação, que se desenrola o apoio essencial 

que nós esperamos de vós. Além disso, ela não há necessidade de vós uma vez que necessita do 

vosso desaparecimento e do vosso não-envolvimento. É neste sentido que já foi proposto, para 

alguns de vós, encontrar-nos nas aldeias élficas, porque estes encontros nos permitirão, sem 

passar por um médium, um encontro direto bem mais eficaz, bem mais vibrante e bem mais 
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verdadeiro, levando-vos a soltar aquilo que vocês ainda creem dever fazer ou qualquer esforço 

que vocês creiam ter que realizar. Porque a bem-aventurança, efetivamente estará presente. 

 

Este processo estará ativo, depois dos três dias, no conjunto das consciências presentes na terra, 

onde quer que estejam nesta terra. É um Fogo devorador que devora a ilusão da consciência, 

como a ilusão deste corpo, como a ilusão deste mundo ou desta sociedade. Portanto, vocês não 

têm com que se preocupar com o que quer que seja. O sentido da minha mensagem é unicamente 

prevenir-vos e alertar-vos, se vocês estiverem preocupados com este processo, o que à priori é o 

caso, a partir do momento em que uma das vossas Coroas tiver vivido a vibração.  

 

É esta radiação do Divino, tal como muitos de nós realizámos entre vós, há alguns anos, em certas 

ocasiões, se tornará o vosso quotidiano, não mais pelos seres da Luz autêntica mas entre vós, por 

vós mesmos, e sem nenhuma vontade e sem nenhum desejo. Quanto mais esta radiação, que sai 

do vosso peito acima do chacra do coração, for importante, mais vocês sentirão qualquer coisa de 

novo nascer em vós, da qual eu não posso falar porque vos cabe experimentar livremente, sem 

nenhum pré-condicionamento ligado ao meu discurso. 

 

Se tivermos oportunidade, nós voltaremos em breve para vos dar mais informações relativamente 

a esta experiência que é, também, uma graça inesperada, em termos de tempo, visto a duração do 

processo, e perante a espera paciente e alegre que nós fazemos ao vosso lado. Portanto, eu não 

desenvolverei, para além da perceção vibral e dos avisos que eu vos fiz, outra coisa de momento, 

sobre esse desconhecido que se apresenta a vós, porque é importante vivê-lo sem nenhuma ideia 

pré-concebida e sem nenhuma projeção. 

 

Evidentemente, este processo poderá também nascer no decurso das novas Teofanias, mas 

também no decurso de qualquer outro acontecimento. Não há necessidade de estarem alinhados 

para o viverem, nem mesmo de estarem ocupados com qualquer coisa, mas estejam disponíveis 

no momento em que sentirem isso. Não se trata da Coroa radiante do Coração, nem da vibração 

do Triângulo da nova tri-Unidade, mas antes de qualquer coisa que está diretamente ligada à 

radiação da Fonte e ao vosso coração de Eternidade, e não mais somente às Coroas radiantes que 

são os interfaces do veículo ascensional. O vosso coração de Eternidade com a Leminiscata 

sagrada fazem parte da constituição e da realidade do vosso corpo de Eternidade. O que se 

modificará a esse nível incluirá um número de transformações, em vós e à vossa volta, que vocês 

não podem decidir, que vocês não podem escolher, e que serão inevitáveis. 

 

Lembrem-se que, qualquer que seja o acontecimento a viver, será sempre para vos conduzir à 

Liberdade e nunca para vos conduzir ao sofrimento; isso não é possível de maneira nenhuma. O 

que sofre são as vossas resistências; o que sofre é o que vos é necessário para cuidar das almas 

que vocês têm e que, eu vos lembro, não depende de uma vontade, nem da vossa vida aqui, mas 

dos posicionamentos da alma, das linhagens e do próprio Espírito. 

 

Os elementos que acabo de vos dar são muito gerais mas, de qualquer maneira, eu coloquei os 

elementos essenciais relativos ao que é para viver agora. Se tivermos a oportunidade, haverá 
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certamente outras explicações, e eu creio, também, que o Comandante voltará a vós para uns 

longos momentos. Então, se vocês tiverem questões vocês as colocarão a ele, se entretanto ele 

puder responder ou quiser responder, mas é evidente que o efeito surpresa também é, aqui, 

muito importante para cada um de vós, mesmo despertado. Este efeito surpresa provoca uma 

sideração da consciência, um pouco semelhante com aqueles que vivem o caminho dos véus, mas 

de forma breve e de forma única. A um dado momento isso acontecerá, não de maneira coletiva 

mas para alguns de vós, e não sistematicamente no mesmo dia ou no mesmo momento, mas num 

lapso de tempo que vos resta passar até ao Apelo de Maria. Ou até à nossa decisão de abrir as 

válvulas da totalidade do supramental. 

 

Eu agradeço a vossa atenção. Eu desconfio que devem existir ainda muitas questões, em vós, 

relacionadas com este processo, mas eu disse-vos que o Comandante responderá alegremente se 

entretanto ele puder. Quanto a mim, para já, só vos posso dizer o meu Amor e a minha afeição. Eu 

que vivi isto sozinho, há muitos anos, hoje vocês têm uma oportunidade única, é que vocês são 

inumeráveis. Vocês têm imensos irmãos e irmãs à vossa volta que vivem os mesmos processos, e 

isso vos permitirá ter, não um modelo mas um ponto de referência nos processos que são para 

viver. Portanto, não hesitem em partilhar entre vós, não sobre o que vocês vivem a nível pessoal 

mas sobre os mecanismos que se vão estabelecer gradualmente, conforme os dias e as semanas. 

 

Eu sou Sri Aurobindo, Melquisedeque do Ar. 

 

Que a Paz e a Graça estejam no vosso coração. 

 

Eu saúdo-vos e espero ter a oportunidade de, nas próximas semanas, encontrar alguns de vós sob 

as cúpulas na extremidade das aldeias dos elfos. Nós temos coisas a partilhar, não as palavras mas 

simplesmente o Amor, principalmente aqueles de vós que são originários do meu sistema estelar, 

porque há uma afinidade particular que nós descobriremos juntos nesse momento. Eu rendo-vos 

graças pela vossa escuta, pela vossa presença, pelo vosso acolhimento. Eu digo-vos, portanto, até 

breve. Obrigado. 

 

* * * 

Tradução: Cristina Marques 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/sri-aurobindo-juillet-2017/ 

PDF (Link para download) : SRI AUROBINDO - Julho 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/sri-aurobindo-juillet-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCQUY4OVdwd0QzdHM
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OMA - Parte 3A - Q/R - Julho 2017 

 

Eh bem caros amigos, é com imensa alegria que eu vos reencontro para a conclusão de nosso 

encontro. Então eu venho para, ainda uma vez e como sempre, responder a vossas questões. 

Também tenho algumas coisas a dizer, mas penso que as questões vão necessariamente se 

produzir antes que eu as diga, os elementos que eu quero dizer. Portanto eu vos transmito todas 

as minhas bençãos e todo o Amor de meu coração em vosso coração, e nós podemos começar 

desde agora. Eu te escuto. 

 

 

Questão : Sri Aurobindo disse que a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres estaria 

pronta para provocar um sinal solar antes de Nibiru. Você pode esclarecer ? 

 

Bem é muito esclarecedor, eu mesmo disse a Sri Aurobindo para dizer tudo isso. 

 

 

Questão : então você pode nos esclarecer. 

 

Mas já está esclarecido, é muito simples. Ou então Sri Aurobindo, de novo empregou palavras 

complicadas, mas é muito simples. Como vocês sabem, nós não conhecemos a data da visibilidade 

de Nibiru. É impossível, ela muda todos os dias, de localização, de velocidade – às vezes ela é 

direta, às vezes ela se torna retrógrada -, portanto nós não podemos saber, exceto talvez alguns 

dias antes, e mais, nós não o diremos a vocês porque o efeito surpresa deve ser mesmo bastante 

consequente, mas vocês sabem pertinentemente que vocês estão extremamente perto. Por outro 

lado, os fantoches também, estão prontos. Então se verdadeiramente isso for muito longe no 

desencadear de algumas coisas, nós desencadearemos um evento solar, como nós já fizemos há 

muitos anos, para enviar, por assim dizer, para a Terra, algumas frequências que permitiriam 

colocar um pouco abaixo o orgulho dos fantoches, não é ? Portanto é de fato verdadeiro. 

 

E vocês têm de um lado, em alguns dias, as Teofanias perpétuas que começam às 20 horas, em 

todo lugar sobre a terra, e portanto vinte quatro horas por dia, isso quer dizer, é claro. Portanto 

tudo isso assinala para vocês, é claro, algo que está ao alcance da vista. Que isso seja amanhã, 

uma semana, um mês, algumas semanas a mais, nós não sabemos, mas somos obrigados, como 

dizer, de tomar a frente e de – respeitando o livre-arbítrio da Terra -, solicitar um pouco o Sol a fim 

de que envie alguns elementos que arrefeçam um pouco os fantoches, e a Terra. Aí está o que eu 

posso dizer. 

 

Então, aí está, há simplesmente a possibilidade, em um momento que nós decidiremos, que não 

está decidido, e se isso é necessário, desencadear um sinal solar forte, não tanto para substituir o 

Apelo de Maria, é impossível, mas em todo caso para freiar os ardores dos maus rapazes muito 

simplesmente, e preparar um pouco melhor a tranquilidade da chegada de Nibiru. Eis o que eu 

quero dizer em relação a isso. O que mais vocês querem como esclarecimentos ? 
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Questão : em qual momento, em relação ao desenvolvimento e utilização das armas de impulso 

eletromagnético, a Confederação das embarcações intergalácticas intervirá ? 

 

Mas quem vos disse que nós íamos intervir ? Vocês têm de assumir até o final. Quem disse que 

nós íamos proteger o que quer que seja, exceto evacuar alguns irmãos e irmãs que estão 

localizados em lugares delicados. Por que vocês querem que a Confederação Intergaláctica 

intervenha ? E para fazer o quê ? Para salvar o quê ? O que é que vocês ainda querem salvar ? Nós 

nunca dissemos isso. Nós dissemos que a Confederação Intergaláctica está agora muito próxima 

de vossa visibilidade de 3ª dimensão, aliás nós estamos visíveis acima de algumas cidades cada vez 

mais frequentemente, mas o que é que vocês chamam « intervenção » ? 

 

Eu não sei de onde vem essa idéia bizarra de que nós íamos intervir nos acontecimentos que são 

desejados e que foram profetizados. Nós sempre dissemos que eles serão abreviados, reduzidos, 

certamente, mas não é questão de interromper o cenário da cena final. A questão significa que 

essa pessoa tem medo por ela mesma. Portanto, jamais foi dito que a Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres interviria para vos salvar de qualquer acontecimento terrestre desencadeado 

pela própria Terra, que isso seja no nível das centrais nucleares, das bombas quaisquer que sejam. 

A única maneira de parar isso, é mais ou menos durante o período de visibilidade de Nibiru, é 

tudo, mas jamais foi dito que a Confederação poderia intervir, senão para vos evacuar, se posso 

dizer, de maneira individual. Isso é sobretudo para os irmãos e as irmãs encarnados dos quais nós 

temos necessidade das memórias, é tudo. 

 

Bom, continuamos, já que eu não sei se a pessoa está aqui, mas... 

 

 

Questão : sim, ela está aí. 

 

Então ela pode especificar. De onde vem isso ? Certamente não do que nós vos dissemos. 

 

 

Questão : uma noite, eu me encontrei em Teofania. Uma fragrância de rosas me invadiu, depois 

eu abri os olhos. A esquerda havia um ser, alto, magro, cujo corpo transparente era desenhado 

por um tênue fio de luz branca, exceto a cabeça que estava cheia de luz de cor ouro em 

movimento. Assim que meu olhar se colocou nele, ele desapareceu. O que você pode me dizer 

sobre essa vivência ? 

 

É um ser de Luz, você mesmo o definiu como um ser de Luz. Agora o que você quer que eu te 

diga ? Eu não estava lá, é sempre parecido. Assim esse ser de Luz, com os elementos que você me 

deu, não posso dizer nada sobre isso, mas é um ser de Luz, sim é claro. E além disso vocês sabem 

que durante as Teofanias, aquelas que passaram há pouco ou aquelas que começam muito em 

breve, é claro, e nos locais da natureza assim como nos domos na orla dos vilarejos dos elfos, a Luz 
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permanecerá onipresente, as presenças dos irmãos galácticos também. Nós também estaremos 

ali. E eu especifico, durante este mês de julho, se houver informações importantes a vos 

comunicar, segundo o desenrolar das Teofanias, segundo o desenrolar dos fantoches em seus 

planos, e segundo a chegada de Nibiru, eu intervirei uma vez que Maria vai estar muito ocupada e 

ela tem múltiplas tarefas a realizar. Portanto serei eu que virei me exprimir em nome da 

Confederação Intergaláctica, se há elementos importantes. 

 

A questão era o que ? Eu acabei de responder. Podemos passar à próxima. 

 

 

Questão : criança, um raio caiu a meus pés, me cercou com um círculo perfeito para desaparecer 

em seu ponto de impacto no solo. Essa vivência assinala meu pertencimento a uma linhagem de 

Fogo ? 

 

Como ? Não compreendi o final. 

 

 

Questão : essa vivência assinala meu pertencimento a uma linhagem de Fogo ? 

 

Mas nunca. Qual a relação entre o raio e a linhagem de Fogo ? Todos vocês têm uma linhagem de 

Fogo, a questão não quer dizer nada. O que vocês beberam, ao meio-dia ? Eu não compreendo o 

que foi colocado nessa questão. Como é que vocês podem fazer uma correlação ou uma analogia 

entre o raio e...vocês todos têm uma linhagem de Fogo, não ? Não há nenhuma relação, nenhuma, 

uma vez que todos vocês têm uma linhagem de Fogo, portanto a questão é...eu não sei o que foi 

colocado aí. Em todo caso, estabelecer uma relação entre o raio que faz um círculo perfeito no 

solo, tanto melhor, você foi protegido, por quem, eu não sei, mas isso não quer dizer que você 

tenha uma linhagem de Fogo. Portanto eu não posso responder. Eu espero que todas as questões 

não sejam assim, hein. Isso não quer dizer nada. 

 

 

Questão : uma forte acentuação do som nos ouvidos pode ser considerado como um apelo da 

Luz para se recentrar ou se alinhar ? 

 

Não, é a assinatura eletromagnética de Nibiru que se faz cada vez mais presente para os 

despertos. Em qualquer lugar, efetivamente, torna-se cada vez mais agudo e cada vez mais 

intenso, e cada vez mais frequente, que isso seja à esquerda ou à direita. Assim isso assinala a 

iminência, nós já vos dissemos há vários meses. A Ascensão começou, Maria vos disse, portanto é 

normal que vocês vivam as coisas que estão amplificadas. E aliás, através do que Ma vos disse 

sobre os três caminhos deste período, tudo está amplificado. A Alegria está amplificada, o 

sofrimento está amplificado, e os véus estão amplificados. Portanto os zumbidos, os sons que 

vocês ouvem nos ouvidos, assinalam desde já a modificação que sobrevém na atmosfera da Terra, 

e que corresponde a grosso modo também a um período propício, vou dizer, às Trombetas e à 

Nibiru. 
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… Silêncio… 

 

Você pode continuar hein. 

 

 

Questão : continuar a comer muito pode depender das linhagens ou origens estelares ? 

 

Isso depende sobretudo da gula e dos hábitos comportamentais, nada mais. 

 

 

Questão : você pode dar origem estelar de Osho ? 

 

E com qual direito eu vos daria algo que ele mesmo não vos deu ? Alguns Anciãos vos disseram de 

onde eles vinham, outros não. Ainda é a curiosidade que não vos serve estritamente para nada do 

que é para viver agora. Há ainda véus que giram ao redor. 

 

 

Questão : há um significado particular quando se é um homem cujo grupo sanguíneo é O 

negativo e se tem uma linhagem reptiliana ? 

 

Bem sim. Quer dizer que nesse caso, a influência estelar reptiliana é muito mais marcante do que , 

por exemplo, em um rhésus positivo (RH positivo). Portanto é dupla punição para esses irmãos, no 

nível da ressonância do que expliquei, e que também vos foi explicado por outras vozes 

concernente às linhagens de predação pessoais. Um réptil, e alguém que tem uma origem 

reptiliana, não pode ver o que se desenrola, eu diria, no nível inconsciente, e é claro, é tudo o que 

está ligado à predação, à escravidão, ao roubo energético e ao roubo de consciência. Mas os 

pobres, eles não têm nenhum meio de parar isso por eles mesmos, exceto estar no coração. E 

certamente, se vocês têm um grupo rhésus negativo, vocês são tanto mais impactados pelas 

vossas origens ou vossas linhagens estelares. Aí está o que isso quer dizer principalmente. 

 

Isso não dá uma origem exata, mas isso significa que vosso DNA, tem códigos vibratórios que não 

estão ligados a este mundo, mesmo se vocês estão neste mundo e têm uma linhagem de Sírius. 

Isso vai se traduzir por uma permeabilidade muito mais importante à influência das linhagens, e 

portanto os comportamentos, e sobretudo quando se trata de linhagens predadoras, vão aparecer 

nesse momento com perda e estardalhaço no ambiente desses seres como em seus corpos de 

carne. Mas isso, nós vos dissemos, é inelutável, e eu vos disse que o que ia ser mais afetado, são 

os vasos sanguíneos, o coração e o cérebro. Vocês vão ver ao redor de vocês. Mas não são 

punições uma vez que essas pessoas, esses irmãos e essas irmãs, não têm nenhum meio de ver o 

que eles fazem viver aos outros, portanto é assim que isso se resolve. 

 

De qualquer maneira, é preciso bem resolver vossas encarnações um dia ou outro, não é ? E 

depois, como os tempos chegaram, é que eles devem passar por esse... Se é algo muito grave no 
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plano da pessoa, isso quer dizer que esses seres devem passar por isso para reconhecer certas 

coisas. Ainda uma vez, não é uma punição, é sua origem estelar e o código vibratório de seu DNA, 

totalmente inconsciente e não conscientizável, mesmo se esses seres estão na Infinita Presença ou 

em vias de liberação. Assim isso não é muito divertido para o círculo de conhecidos porque isso dá 

energias, se vocês sentem as energias, que são particularmente detestáveis, eu não vou dizer 

outra coisa. 

 

Portanto emana deles...vocês sabem que vocês estão em fase de exteriorização da Luz. Sri 

Aurobindo e outros vos falaram do que ia se passar possivelmente no 9º corpo, na Porta ER. Mas 

certamente, se ainda há memórias, ligadas em particular à origem estelar predadora ou uma 

linhagem predadora, isso vai dar uma radiação que não é verdadeiramente de Amor, e esses 

irmãos e essas irmãs não têm nenhum meio de se darem conta. É por isso que é necessário amá-

los. 

 

E estou desolado, eu vos disse que isso ia aparecer cada vez mais, é normal uma vez que esses 

irmãos e essas irmãs não têm meios, nem com a consciência nem com o desaparecimento, de 

resolver essas equações. Então é claro, isso será resolvido quando do Apelo de Maria, para 

aqueles que ativaram as Coroas, mas mesmo entre esses, eles devem passar por coisas muito 

desagradáveis para a pessoa, é a única maneira de se liberar. Porque não se pode deixar esses 

irmãos e irmãs que ativaram as Coroas agora, já desde muitos anos, deixar desenvolver-se a Coroa 

elementar da cabeça no nível da fusão dos Éteres e oscilar na natureza das energias arcônticas 

mesmo assim. Portanto o obscurecimento da consciência é a coisa mais lógica, segundo a 

Inteligência da Luz, para que não haja desordens, neles já e também ao redor. 

 

… Silêncio… 

 

As questões tornam-se mais interessantes. Continue. 

 

 

Questão : a respeito da poção dada por Hildegarde, pode-se utilizar uma água desmineralizada 

vendida no comércio ou a água da chuva ? 

 

A água da chuva é uma água subterrânea, é perfeita. Como a água das fontes dos elfos. Por outro 

lado, a água desmineralizada, como você diz, arrisca ser um pouco dura. É necessário uma água 

fracamente mineralizada ou de fonte, ou subterrânea, com poucos minerais no interior, mas eu 

vos assinalo que a água que vocês compram no comércio, que é desmineralizada, ela está morta. 

Não é verdadeiramente o objetivo. Assim quando isso foi dito, eu penso que isso também vos foi 

repetido depois, é a água muito pouco mineralizada, mas não a água não mineralizada, caso 

contrário, isso chama a água dura e essa água dura não pode veicular a informação. Portanto é 

necessário que tenha um pouco de minerais, mas muito pouco, sem isso, bom é muito 

complicado, sem isso a água não pode se organizar de acordo com a estrutura da Luz. Miguel vos 

disse que ele semearia os mares e as águas. Os oceanos primeiro, mas agora também as águas não 

salgadas 
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Outra questão. 

 

 

São três questões de uma irmã ausente. 

 

Questão : após o que foi dito a respeito das linhagens, constatei que eu poderia ter uma 

linhagem arturiana. Eu amo organizar, compreender. Eu estava no « sim mas ». É suficiente para 

chegar a essa conclusão ? 

 

É o que o oito de maio ? Não entendi. É um dia ? O oito do mês de maio ? 

 

 

Questão : « sim » (oui), o contrário de não, e « mas » (mais), nunca verdadeiramente de acordo, 

ela discute. 

 

Eu nada compreendi da formulação da questão. Compreendi « sim mas », efetivamente, não é 

« oito maio » (huit mai), mas « sim mas », isso não quer dizer nada. Sim mas o quê ? 

 

 

Questão : essa irmã tem sempre a tendência para discutir quando se faz uma afirmação. Ela vai 

dizer « sim » e depois ela vai dizer « mas pode ser que... » 

 

Não necessariamente isso está ligado à Arcturus. 

 

 

Questão : é sua questão. 

 

Não, não está ligado à Arcturus. Isso é sua estrutura de personalidade. É um rebelde, é tudo, uma 

irmã rebelde. Assim que vocês têm os « sim mas » todo o tempo, é alguém que não escuta, que já 

está pronto para refletir o que vai responder e que portanto está na reação. É sistemático. Eu tive 

tanto isso, quando estava encarnado, quem me dizia « sim mas », que eu proibi o emprego dessa 

expressão. Uma vez que « sim mas » não quer dizer nada. « Sim mas », isso quer dizer que você 

não está de acordo e que já pensou muito para responder algo antes de ter escutado, portanto é a 

atividade mental. 

 

E eu não vejo como se pode relacionar isso aos Arturianos. Não é porque eles têm necessidade de 

compreender e de explicações. Ao contrário, um verdadeiro cientista nunca diz « sim mas ». Ele 

escuta até o fim e depois ele reflete, mas ele não reflete enquanto você expõe alguma coisa. É 

semelhante para um cientista que vai ler um artigo. Ele não vai dizer « sim mas » a todas as frases. 

Ele espera compreender o teor do que é dito e depois, se eventualmente ele quer responder, ele 

gira a língua sete vezes em sua boca e ele não pode dizer « sim mas » imediatamente após o que 

alguém disse, ou o que está escrito. Lá, quer dizer que é tipicamente um processo reativo da 
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dualidade. Vocês sabem, através das palavras que vocês empregam, e eu vos tomei o exemplo 

para a primeira questão, isso traduz onde vocês estão situados em vossa consciência. Isso não 

pode enganar, agora. O esclarecimento da Luz é tal que vocês o veem imediatamente, exceto é 

claro aquele que fala isso. 

 

Vamos continuamos. 

 

 

Questão : meu pai faleceu numa manhã. Na noite de sua morte eu tive um sonho : eu estava 

sentada diante de meu mestre da época... 

 

Espere. Aí também : « meu pai faleceu numa manhã ». A noite seguinte ou a noite antes ? 

 

 

Questão: a noite de sua morte. 

 

Portanto depois, a manhã ? 

 

 

Questão : isso não está escrito. A noite de sua morte. 

 

Estão incompreensíveis as questões. Eu não sei de onde elas vêm, mas elas estão mal formuladas. 

Não é sua culpa, mas é...Jamais vi isso. Continue. 

 

Vosso mental que não está mais aí, hein. 

 

 

Questão : estou sentada diante de meu mestre da 

época. Avanço para ele eo meu corpo entra nele. Essa vivência é tão forte que me despertou.Per

feitamente consciente dessa posição sentada, eu 

me reencontrodeitada na cama. Vivo um estado de bem-estar absoluto, dizendo-

me quese a casa viesse a queimar, eu não sei se 

me moveria. Aquilo durou umbom momento, depois o mental retomou as rédeas e esse estadod

esapareceu. Você pode me esclarecer e dizer-me… 

 

Mas o que eu não compreendo...Vocês veem, as questões, isso me coloca problemas. Qual é a 

relação com o papai ? 

 

 

Questão : ele está morto. 

 

Sim, isso eu entendi, agradeço. Mas vocês fazem relações ou correlações que não... eu não sei de 

onde isso sai. Enfim bom, não é grave. Portanto a questão, é muito simples. Durante esse sonho, 



162 
 

ele se comunicou com seu mestre, muito simplesmente, e vivenciou o Fogo do Espírito e da 

Verdade, o fogo solar, o Fogo Ígneo, em comunhão com seu mestre de então. Mas eu não vejo a 

ligação com o pai, se não é apenas seu pai, era o pai físico, e seu antigo mestre, era talvez um pai 

espiritual. É a única correlação que eu posso encontrar. 

 

 

Questão : terceira questão. Alguns dias após um grande choque emocional, estando deitada, me 

senti como caindo de dez mil metros. Estava como caída do céu, virgem de todos os princípios, 

leis, dogmas e regras deste mundo. Estava livre de tudo isso, como caída do ninho. Isso durou 

mais de uma semana até que o cotidiano retomou seu lugar. 

 

Tudo isso com uma emoção ? É bem o que você disse ? 

 

 

Questão : alguns dias após um grande choque emocional. 

 

Ah de acordo. O choque emocional provocou uma sideração do corpo astral. E aliás eu creio que 

Irmão K vos explicou o que lhe chegou, há já muito longo tempo. Portanto a questão é o quê ? 

 

 

Questão : que você possa me dizer sobre o que eu vivenciei ? Releio ? 

 

Não eu entendi, mas eu busco o que isso quer dizer. Porque as três questões dessa mesma irmã 

são um pouco particulares, e não estão formuladas corretamente. Estou desolado mas há algo que 

não está claro, porque mesmo quando os irmãos e as irmãs não estão aqui, através da questão, eu 

vejo certamente outra coisa do que aquilo que você me lê. Mesmo se eu não sei qual é o irmão ou 

a irmã que a colocou, uma vez que não está aqui, mesmo assim isso me dá elementos muito 

precisos, e aí está um pouco confuso, para não dizer outra coisa. Tem-se a impressão de que é 

uma irmã... Portanto eu vou responder sobre o conjunto das três questões. Tem-se a impressão de 

que é alguém que está totalmente preso e colado a suas experiências passadas e que, no 

presente, está tão mal que ela sempre tenta rememorar o que ela viveu no passado para fazê-lo 

reviver no presente. Ela está apegada, você vê ? 

 

Então eu compreendi a história do choque emocional, mas eu não compreendi o que ela me pediu 

depois, assim como para as outras duas questões. É como se houvesse um testemunho dos 

acontecimentos que se produziram (e aliás eu espero que essa irmã leia a resposta), os 

testemunhos de coisas passadas que ela tenta agarrar, não pela explicação, porque isso é mental, 

vocês o compreenderam, mas para fazer reviver isso e se acalmar sobre o que ela é porque ela 

não vê claro. De fato é típico. Portanto o que explica as formulações que são um pouco bizarras, 

não ? Vocês não acham ? 

 

Sim. 
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Estamos de acordo, obrigado. Portanto é necessário rever as formulações, mas isso traduz um 

certo mal-estar nessa irmã, que efetivamente vivenciou processos místicos, talvez há muito 

tempo, e que hoje está em um estado um pouco particular. 

 

Portanto o que eu vou responder a essa irmã, é sobretudo : « Aqui e Agora ». Eu creio que isso foi 

repetido de todas as maneiras. Enquanto eu quero bem esclarecer vossos sonhos, porque eles 

correspondem à vossa situação presente, mesmo se são sonhos mais antigos, no entanto querer 

estabelecer uma relação com o que vocês vivenciaram no passado às linhagens, às coisas 

presentes, não vos trará nada, se não é que vocês estão no medo, prontos para refletir e buscar 

um contexto. Assim aí está porque há essa ambiguidade que é muito nítida hein, nas três questões 

que acabaram de ser colocadas, há uma espécie de confusão. Mas bom, isso também faz parte dos 

véus dos quais vos falou Ma. Hein, os véus, aí se está perfeitamente em um caminho dos véus. 

Tudo está embaralhado, não há mais lógica mental elementar. É uma confusão mental.  

 

Então continuemos. 

 

 

Questão : à noite, tínhamos ido à orla do vilarejo dos elfos, e eu tinha bebido quase 

um litro de água élfica. Durante 

a noite, senti um friointenso e era um esforço terrível para alcançar as minhas roupas ou para 

fechar as janelas. Tive êxito em vestir-

me mas sempre tinha frio.Transpirava abundantemente, mas não 

estava febril. Estava calmo, como se não estivesse lá. Não 

havia observador, vivia aquilo, é tudo. De manhã,estava ligeiramente noutro lugar, sem mais.  

 

Simplesmente, você mesmo o disse, você estava na ducha de Luz na véspera, portanto isso lavou o 

que precisava lavar. Assim o Fogo Ígneo desencadeou a transpiração e desencadeou o frio. 

Portanto, algo foi eliminado, e como você sabe, para nada serve saber, o principal é que isso foi 

eliminado. É o que se passa quando vocês vão na natureza, cada vez mais. Vocês vão constatar 

que além do amor que vocês aí vivem, como nos vilarejos dos elfos, na entrada, ali, nas orlas, os 

domos na orla dos vilarejos, vocês vão constatar que as coisas vão se evacuar – é a iluminação da 

Luz – e as coisas vão se eliminar. Aliás, os três caminhos que vos foram evocados também estão 

ligados às eliminações, seja dos automatismos, dos comportamentos estereotipados, e também 

das influências das linhagens que podem ser incômodas para vocês. A transpiração noturna com o 

frio, se não é uma doença, hein, se depois isso desapareceu, está diretamente ligado ao que você 

vivenciou no vilarejo, você mesmo o disse. 

 

Portanto é um trabalho de depuração, para ficar o mais amplo possível. E além disso, se é um 

trabalho de depuração, em qualquer nível que seja, você deve constatar, e talvez você constatou 

antes, não necessariamente, a ducha de Luz foi o desencadeador da eliminação, mas a eliminação 

ela está em curso há muito tempo. Portanto você talvez pôde constatar depois de alguns meses, e 

sobretudo desde o mês de março, que havia um certo número de mudanças em seus modos de 

funcionamento, em sua fisiologia... 
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É verdade ? 

 

 

Questão : sim. 

 

É normal então. É uma depuração ou uma eliminação. 

 

 

Questão : o que é isso de Mayak, o satélite russo CubeSat ? 

 

É o que essa história ainda ? 

 

 

Questão : um satélite, parece. 

 

Mas ainda seria necessário que eu saiba do que você fala. 

 

 

Questão : trata-se de um satélite que vai ser lançado em 15 de julho... 

 

Mas os satélites, todos os dias há aqueles que são lançados, enfim todos os dias... 

 

 

Questão : esse é particular. Ele é muito pequeno e vai se desdobrar, abrindo-se, em uma 

pirâmide translúcida brilhante, de aproximadamente 10 metros de largura, e vai aparecer no 

céu como um objeto brilhante, como uma estrela... 

 

Ah, é muito mais interessante. E para quando isso está previsto ? 

 

 

Questão : 15 de julho. 

 

Eu te agradeço a informação, porque evidentemente, quer isso seja um verdadeiro satélite ou 

não, isso corresponde a outra coisa que devia ser visível em vosso céu do que o que eles dizem, 

como de hábito. E a data, qual é a data ? 

 

 

Questão : 15 de julho. 

 

E eles falam disso nas mídias? 
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Questão : sim. São os russos que lançam esse satélite fabricado pelos franceses. 

 

E isso serve para que ? 

 

 

Questão : talvez para fazer acreditar que há uma estrela muito brilhante no céu. 

 

E que será visível ? 

 

 

Questão : que será visível e que viajará ao redor da Terra. 

 

Como qualquer satélite. Mas um satélite já se vê, normalmente. 

 

 

Questão : por que lançam uma forma piramidal que não tem nenhum instrumento de medida...  

 

Uma forma piramidal que se desloca em órbita, mas aí eles vos tomam por idiotas. Vocês veem 

bem a forma dos satélites, qualquer que seja seu tamanho. Em geral, são formas... E você me falou 

de um CuboSat, isso é o quê ? 

 

 

Questão : é um cubo que é lançado, que se desdobra e que forma uma pirâmide. 

 

Ah, aí é interessante o que você diz : um cubo que se torna uma pirâmide. Isso não vos evoca 

nada ? O Cubo metatrônico, o cubo invertido de Meca e a pirâmide, nada além disso. Tudo isso em 

um satélite. Mas é um sinal que vos é dado, formal, pelos fantoches, eu te agradeço a informação. 

Isso quer dizer que vocês vão ter um show particular. 

 

Mas nenhuma pirâmide, sobretudo se você diz que é uma película muito fina de alumínio, pode 

viajar ao redor da Terra. É o quê ? Vocês sabem muito bem que os componentes dos satélites de 

alimentação solar, ou de modificação de órbita, são estruturas extremamente sólidas, com 

armaduras, com painéis solares, e tudo, e tudo. Todos os satélites são construídos assim. E aí, 

escute bem o que você me diz : « há um cubo que vai se desdobrar em pirâmide ». O Cubo 

metatrônico que está ao redor do Sol, ele se desdobra na Jerusalém Celeste, que nada tem a ver 

com uma pirâmide. Portanto é uma linguagem codificada que vos é entregue através disso. 

Portanto os fantoches previram alguma coisa em 15 de julho. 

 

 

Questão : é na noite do 14 ao 15 de julho. 

 

E visível da Terra ? 
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Questão : sim. 

 

Se vocês sabem que os satélites geoestacionários, ou mesmo aqueles que estão em órbita e que 

viajam ao redor da Terra, seria necessário, para que isso seja visível da Terra...Além disso, você me 

disse um pequeno cubo de qual...há as medidas ? 

 

 

Questão : o cubo, antes de se desdobrar, tem 10 centímetros de lado. 

 

É isso. E se faz crer que vocês vão ver. Mesmo se é algo que se desdobra realmente a partir de um 

cubo de dez centímetros, que forma uma pirâmide e que está a seiscentos quilometros ou 

quatrocentos quilometros, vai se ver da Terra ? 

 

 

Questão : é o que eles dizem. 

 

Ah sim, é o que eles dizem. Mas em todo caso, é uma mensagem codificada, isso eu já posso vos 

certificar, eles sempre fazem assim. Portanto vocês podem estar certos, se vos disseram que 

estava feito e que seria visível da Terra, vocês bem imaginam que as proporções não colam. 

 

Assim eu talvez teria a resposta e vou me resignar à pausa, e retornarei a isso, se vos agrada, 

depois da pausa, porque aí, para mim, quando ouço que um cubo se torna uma pirâmide, eu só 

posso ter a barba que se estende para vocês. Porque reflitam bem, um cubo de dez centímetros, 

enviado para um órbita, vamos dizer uma órbita baixa, de trezentos ou quatrocentos quilometros, 

que se desloca como um satélite e que vocês veem da Terra...Vocês sabem como se apresenta um 

satélite quando vocês veem isso, para os mais brilhantes que são chamados os satélites a irídiu ? É 

evidentemente muito menor do que um planeta, do que uma estrela e vocês veem o movimento. 

Portanto aí, dizem que há algo que é um cubo, que vai se tornar uma pirâmide e que será 

visto. Vocês têm outras informações ? Há um nome desse truque aí, ou não ? 

 

 

Questão : Mayak. 

 

Você pode me soletrar, por favor ? 

 

 

Questão : M. A. Y. A. K. 

 

E é russo ? 

 

 

Questão : sim. 
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Então talvez Mayak, quer dizer coisas em russo. Em todo caso, assim como vocês o escreveram 

para mim, se está escrito Mayak por todas as mídias, é muito simples. 

 

 

Questão : isso quer dizer farol. 

 

Em que ? Em russo ? Além do mais isso quer dizer « farol » em russo. Mas vocês sabem o que isso 

quer dizer na língua dos pássaros, no silabário original, Mayak ? É a Ilusão de Satã. Ora como 

duvido muito, vistas as palavras empregadas, « o cubo que se torna uma pirâmide », penso que é 

verdadeiramente uma linguagem codificada e é talvez o grande destruidor que chega. Em todo 

caso, se é isso, vocês sabem muito bem que vocês serão informados antes. Não por nós, mas pelas 

Trombetas. E aliás vocês sabem que os sons nos ouvidos estão prestes a se intensificarem muito. 

Eu tentarei ter informações daqui a pouco. 

 

(N.T. “Mayak” é palavra russa para “farol”, mas ele está mais para espelho. O objeto não tem luz 

própria, ele reflete a luz do sol para conseguir se destacar em meio ao céu escuro – exatamente 

como a Lua faz. Além disso, o satélite, que mede 16m² e tem forma de pirâmide, fará um trajeto a 

600 km de altura que o tornará visível de qualquer parte do mundo. Mesmo que seu céu esteja 

poluído ou nublado, você conseguirá localizá-lo precisamente com o auxílio de um aplicativo. Para 

tudo isso dar certo, o Mayak ainda contará com um sistema que o fará desviar do lixo espacial.) 

 

 

Questão : as duas testemunhas entram em cena antes ou depois da destruição de Paris ? 

 

Está descrito no Apocalipse de São João, exceto que está situado em Jerusalem, mas é a nova 

Jerusalem, efetivamente, que é Paris. E as duas testemunhas, elas não terão um grande mundo 

para ver se é depois da destruição de Paris, hein ? Então as testemunhas entrarão em cena, vocês 

o sabem, estão no momento, na atmosfera de Nibiru. 

 

O 14 de julho, mas é também a festa nacional francesa. A festa dos franco-maçons, dos Iluminati, 

daqueles que colocaram fim à Luz na França. Isso não é por acaso. E vocês dizem que isso parte da 

Rússia e que é fabricado por franceses ? Então aí vocês têm muitos elementos, hein. É uma 

linguagem codificada, estou formalmente seguro disso, mas é necessário que eu me resigne antes 

de completar com alguns elementos. De qualquer maneira, nós não escondemos hein, vocês estão 

muito próximos do acontecimento, e ele pode ser não importa quando, já desde muitas semanas, 

eu vos disse. Assim o 14 de julho, é a festa nacional francesa... 

 

 

Questão : temos a visita do presidente americano... 

 

Para a festa nacional francesa? 
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Questão : … que vai desfilar nos Champs-Élysées… 

 

Sim. Então aí, isso começa a parecer muito. E não há dignatários de Liseaux que vêm também ? 

Vocês não sabem, bem. Ah é muito significativo. Eu vos lembro que o presidente americano, quer 

dizer « trombeta » hein, seu nome. Então com o cubo, que se torna pirâmide, que é lançado da 

Rússia, que é fabricado pelos franceses, que vai se tornar visível como uma estrela a quatrocentos 

quilômetros, e além do mais o dia ou a noite que segue a chegada das Trombetas em Paris. Eu não 

creio que os fantoches sejam tão estúpidos. Ou então, eles estão tão orgulhosos que eles vos 

anunciam claramente alguma coisa. Mas olhem os elementos mesmo assim. 

 

Bem, terei talvez outras informações daqui a pouco, é necessário que eu me resigne. 

Continuemos. 

 

 

Questão : quando da última intervenção de Bidi, senti uma impaciênciaem todo 

o corpo com a incapacidade de estar no papel da testemunha. No fim, uma aspiração na parte 

superior da cabeça desobstruiu tudo e mepermitiu estar calmo e relaxado. É 

devido à energia vibral da presença deBidi? Como controlar esse fenômeno que me chega freque

ntementequando das Teofanias de Marie, por exemplo? 

 

Ah, não há de controlá-lo, é necessário deixar fazer. Por que controlá-lo ? Eu não compreendo : a 

Luz é inteligente e espontânea. Por que vocês querem intervir de alguma maneira nas Teofanias ? 

É totalmente contrário ao que foi dito. O que é que incomoda no fato de ser aspirado pela cabeça 

e de ter impaciências ? É o Fogo Ígneo quem faz isso. E depois Bidi vos disse eu creio, na última vez 

em que ele veio, que vocês estavam permeáveis. Vocês se tornam cada vez mais permeáveis. 

Então a partir daí, isso foi explicado por Ma, não busquem reagir ao que se produz ou buscar um 

conforto qualquer que ele seja. Deixem desenrolar-se o que se desenrola. Caso contrário, como 

vocês vão fazer quando for o Apelo de Maria e vocês sentirem as picadas terríveis em todo o 

corpo ? 

 

Nós sabemos perfeitamente que vocês estão permeáveis, as Teofanias e tudo o que se desenrola 

abriu, eu diria, o que se chama essa transparência, essa permeabilidade. Por que é ainda vossa 

pessoa que quer a todo preço dirigir, organizar a Luz ? Se vocês adotam esse ponto de vista, é 

vossa pessoa quem quer agir. Vossa eternidade, ela não quer agir, ela deixa fazer. Mas é muito 

normal que vocês tenham essa impressão de impaciência, não somente nas pernas, pode ser na 

cabeça, nos braços, não importa onde. Mas é o trabalho da Luz, do Fogo Ígneo, o Fogo Ígneo, isso 

foi dito : é radioativo. Não as partículas que vocês conhecem na terra, são partículas ditas 

radioativas para vocês, mas são também partículas de Luz que se acumulam em vocês. 

 

Vocês sabem, quando há resistência, é a inflamação, em diferentes lugares. Se vocês estão 

instalados nas espiritualidades luciferianas ligadas ao terceiro olho, vão vos colocar véus por toda 

parte, e se vocês estão no Abandono à Luz e no coração, vocês vão viver a Alegria. Não é 
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complicado para compreender. Portanto, se a partir do instante em que vocês sentem, que isso 

seja com Bidi ou com as Teofanias a vir, aí, se vocês começam a querer mudar as coisas ao invés 

de acolher, assim como foi dito, e aceitar, vocês vão ter enormes problemas de resistência, eu vos 

previno. Isso também começa em alguns dias, hein. Vocês provam a vocês mesmos que vossa 

pessoa efêmera quer controlar a Luz. Isso se chama uma predação da Luz, quer vocês queiram ou 

não, e nesse caso, haverá necessariamente resistência ou véus ao invés da Alegria. 

 

Portanto são vocês mesmos, com vosso personagem, vossos hábitos, vosso desejo de controlar e 

dirigir, que são responsáveis pelos três caminhos. Se há a menor veleidade de controlar, dirigir, 

compreender a Luz, vocês não são verdadeiros, vocês estão no personagem. E aí há resistência, e 

isso será instantâneo. Não pode haver melhor prova, não é ? Até o presente, vocês não viam os 

bloqueios, a necessidade de controle, e havia problemas nos tornozelos, havia problemas na 

perna direita...Isso era nos dois, três meses, quatro meses que acabaram de passar, mas aí, nós 

vos previnimos por diferentes vozes. Ou vocês estão na Alegria, ou vocês buscam compreender o 

que se passa e vocês não se desligarão disso, vocês viverão processos ligados à violação do corpo, 

mas orgânicos e outra coisa do que nos ossos, desta vez. Nós vos previnimos suficientemente 

nesta semana. 

 

Hein, eu não busco vos causar medo de maneira nenhuma, mas nós tentamos vos mostrar o que 

vai se produzir em vocês, que já se produz em vocês. Ou vocês o aceitam, mas vocês têm a 

liberdade de fazer totalmente o inverso. Mas se vocês buscam monopolizar a Luz, quer dizer 

que...principalmente neste período, como foi dito, isso não vai para o desaparecimento. Antes, era 

fácil, vocês não podiam resistir, vocês tinham adormecimentos, os desaparecimentos não importa 

de qual parte, mas se com os acontecimentos que se produzem, e vocês ainda estão prontos a 

querer se apropriar dessa Luz, vocês nada compreenderam e necessariamente vocês assumirão as 

consequências, e a Luz não está aí para nada. E aliás vocês já o veem em vocês, muito rápido, de 

diferentes maneiras, mas essas diferentes maneiras são sutis, elas vão se tornar muito grosseiras. 

 

Vocês não podem ser a Luz e ao mesmo tempo querer controlar ou dirigir a Luz. Mas bem, vocês 

farão as experiências para as quais vocês previram viver isso para se liberarem, o que é que vocês 

querem que eu vos diga de melhor ? Nós vos colocamos suficientemente em guarda desde muito 

tempo, hein. Na época, eram os orgulhos espirituais com seu tournicoti-tournicota, mas bem, isso 

caiu muito bem porque nós recrutamos, e depois agora, vocês têm os egos que saem novamente e 

que querem dominar a Luz. Mas vejam vosso posicionamento. Se vocês agem assim, é porque 

vocês estão mais do que nunca no ego. Onde está a Liberdade nisso ? Onde está a Inteligência da 

Luz ? São vocês que a freiam. 

 

De qualquer maneira, isso será muito simples hein. Quando Ma vos disse que havia os três 

caminhos, vocês não ficam em um caminho. É precisamente, mesmo se há um caminho 

privilegiado para o chamado de Nibiru, e antes do Apelo de Maria e a presença de Nibiru, perdão, 

vocês podem ter a Alegria alguns dias, em um outro momento o sofrimento. Justamente, quando 

vocês fizerem a experiência dos três, cabe a vocês verem onde estão. Ma Ananda vos explicou isso 

perfeitamente, parece-me. E isso foi dito : o Fogo do Coração ou a Alegria do coração, ou o 
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sofrimento. Mesmo para os Liberados hein, não se divirtam em ainda irem jogar esses 

jogos. Deixem passar, deixem vos atravessar, vocês não comandam nada. É o ego quem comanda, 

sobretudo para a espiritualidade. E mesmo em vossa vida, nós vos sugerimos durante esta 

semana, ou vocês seguem a Inteligência da Luz e vocês aquiescem, vocês aceitam, ou vocês ainda 

buscam, com vossa pequena pessoa, fazer as coisas que não vão no sentido da Inteligência da Luz. 

 

Então isso pode ser totalmente inconsciente, por uma origem ou uma linhagem reptiliana, mas 

isso também pode ser o orgulho espiritual. Isso quer dizer que vosso ponto de vista não é o bom e 

é assim que vocês vão se reajustar, mas eu sou obrigado a vos dizer. Eu repito : a Alegria, o 

caminho do coração, que se instala com as Teofanias e tudo o que se passa neste momento, vocês 

estão na Alegria irreprimível, ou então vocês apresentam uma máscara de tristeza e de 

sofrimento, vocês estão mal em vossa cabeça ou em vosso corpo, mas vocês não podem culpar 

senão a vocês mesmos. Não há punição, acabou tudo isso, é somente vosso posicionamento da 

consciência que não está bom, e se vocês se desviam do que é bom, vocês verão aparecer 

instantaneamente o sofrimento, ou o véu. Como vocês querem se enganar nessas condições, 

exceto se vocês interpretam de atravessado ? Isso está muito claro. 

 

Ou vocês são a Luz, ou vocês são outra coisa. E não há nenhuma justificativa que se mantenha 

agora, hein, não há karma, de sofrimento, de não compreensão ou eu não sei do que mais. É tão 

evidente. Está aí onde Sri Aurobindo falou também de uma forma de negação, mesmo entre os 

despertos, que não querem se ver ou que não têm a possibilidade de se verem. Então é 

completamente estéril, mesmo se é necessário para vocês, viver muito tempo esses véus ou esses 

sofrimentos, tanto mais que eu creio, e Sri Aurobindo vos disse, isso podia ir muito rápido até a 

morte e ir muito rápido até a cura. Tudo depende de vocês e de modo algum de nós, porque é a 

passagem da última Porta. Vocês o fazem unicamente sozinhos. E vocês têm todos os elementos, 

mesmo com, como vocês dizem, um quociente intelectual de ostra, para compreender isso. Ou 

então vocês estão na negação, e depois vocês experimentam a raiva. Ou em vocês, se vocês são 

honestos, ou nos irmãos e nas irmãs ao redor de vocês. Há nisso aqueles que são muito espertos 

para fazer isso, é sempre o outro, o responsável. 

 

Então nós continuamos. 

*** 
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OMA - Parte 3B - Q/R - Julho 2017 

 

Questão : em 2012; num grande êxtase, senti a Onda de Vida subir até àgarganta. Estava 

deitada sobre o lado esquerdo e senti uma Presençamuito concreta colar-

se em minhas costas, como um amante que seenrolava atrás de mim. 

 

Nas costas ? 

 

 

Questão : sim. 

 

Ah sim, mesmo assim. 

 

 

Questão : o que é isso ? 

 

Ah bem certamente não a Luz, hein. E aliás é muito simples, isso se compreende muito bem. Esse 

irmão ou irmã diz que a Onda da Vida subiu até a garganta. A garganta, é o corpo causal, é a 

liberação das memórias, quer dizer que houve nesse nível...não as memórias dos hábitos, hein, aí 

são diretamente as feridas, se posso dizer, ou ligadas às linhagens, ou ligadas a si mesmo no nível 

do corpo causal, ou seja do karma. E se uma Presença vem se pressionar nas costas, muito densa e 

muito compacta, vocês sabem muito bem que há os Arcontes que podem vir fazer isso. Assim eu 

vos deixo imaginar a conclusão, quer dizer que esse irmão ou essa irmã passou pelo corpo causal. 

Além disso a Luz, a Onda da Vida parou na garganta, é o que ela diz e é nesse momento que a 

entidade veio se pressionar nas costas. Nenhum ser de Luz se divertiria com isso, nenhum. E um 

desencarnado não pode fazê-lo, não mais, hein. 

 

Quer dizer que há memórias que estavam presentes nesse irmão ou nessa irmã, que estão ligadas 

a algo, efetivamente, kármico, mas a pessoa, estando na pessoa e não no coração, certamente 

que o karma elimina-se assim ou então uma ressonância ligada ao que é causal. Aí é ainda mais 

grave. Mais grave, eu relativizo se o irmão ou a irmã está aí, isso quer dizer simplesmente que no 

nível do vosso corpo causal, há algo que vem talvez de uma linhagem ou não, eu não sei, mas que 

está em relação com uma predação ou uma manipulação exercida ao redor de si, no presente e no 

passado. Portanto para esse irmão ou essa irmã, eu te aconselho a vigiar teus vasos sanguíneos do 

pescoço neste período, em todo caso, hein. 

 

 

Questão : eu não estava adormecido, mas deitado em minha cama de lado, quando de repente 

senti uma forma humana colar-se em mim... 

 

Por onde ? 
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Questão : … casando em meu corpo. Senti então dois braços me abraçarem, tive o sentimento de 

uma presença real. Eu me levantei da cama gritando. Não havia ninguém. 

 

Ah sim, porque o que é importante, vocês o sabem, é por onde chega a entidade, como eu não 

estava lá. Mas bom, o que ele diz aí, é uma Presença que de fato é humana. Mas ainda uma vez, 

eu gostaria de saber se isso chega pela frente, por trás... 

 

 

Questão : por trás. 

 

Por trás, uma forma humana. Era o que vocês chamavam no tempo antigo os íncubos e os 

súcubos. É um desencarnado, efetivamente, que vem se aproveitar do que vocês lhe abrem. Assim 

isso pode ser necessariamente, uma vez que os desencarnados, agora, vocês sabem que todos 

eles estão em estase ou nos Círculos de Fogo, portanto sentir um humano, ou é um irmão ou irmã 

encarnado, mas se vem te fazer isso enquanto você vive isso, não é muito gentil. Mas eu não 

posso especificar mais porque o que o irmão ou a irmã não diz se é a Onda da Vida ou o que, como 

na questão precedente. Ela estava de lado também, é isso ? 

 

 

Questão : sim. 

 

Deitada em uma cama. E ela fazia o que ? Era de noite antes de dormir. Não havia os... 

 

 

Questão : eu estava quase para adormecer 

 

Então, eu especifico que os desencarnados são colocados em estase, quando nós os 

recepcionamos lá no alto, mas vocês sabem que há os desencarnados que são tão pesados que 

eles vagam na atmosfera física da terra, e se é um próximo...Mas em todo caso, se aconteceu isso, 

não é muito maligno. Ou é um desencarnado que estava morto há não muito tempo, portanto 

cabe a você ver se tinha perdido alguém, no máximo eu diria, um ano antes, porque depois nós os 

recuperamos hein, mesmo aqueles que vagam. 

 

Portanto ou isso se produziu após a morte de um próximo, alguém que você conhecia bem – da 

família, marido, mulher, companheiro, pouco importa -, mas em todo caso os desencarnados, 

vocês sabem, nos tempos antigos eles vinham pela direita. Desde que eles estão em estase, por 

exemplo os irmãos e as irmãs que não estão em estase mas que estão nos Círculos de Fogo, 

podem de fato vir vê-los, mas eles virão pelo lado esquerdo. Mas se ele se pressiona nas costas, 

isso quer dizer que é alguém que não era muito claro em sua vida, hein, e que em você há 

certamente a mesma falha que permitiu que isso se manifestasse. E principalmente nos processos 

vibratórios, porque é aí onde as portas estão abertas. É a mesma coisa do que eu dizia há pouco, 

quando da Onda da Vida que trabalhou à esquerda. 
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… Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : a coifa de Luz acima das árvores mestres perto dos vilarejos dos elfos, é permanente e 

de igual intensidade ? É a mesma coisa em todos os vilarejos dos elfos ? 

 

De fato. Todos os domos de Luz estão ligados entre eles. Além disso não há distância entre eles. 

Vocês o verão, para alguns de vocês, quando forem aos Círculos de Fogo, vocês estarão em um 

Círculo de Fogo, mas vocês poderão estar instantaneamente em um outro Círculo de Fogo. Da 

mesma maneira, vocês vão constatar também as pequenas coisas bizarras que eu vou vos dizer 

agora. Vocês sabem que quando vocês vão, enfim bom, eu penso que a rainha dos elfos vos 

explicou o que ia se passar, as duchas de Luz e tudo isso, hein. Certamente que há a mesma 

energia, tanto nos Círculos de Fogo no momento atual como na orla desses vilarejos dos elfos. É 

claro que a intensidade vai estar cada vez mais palpável, não porque o domo se carrega, ele está 

perfeitamente criado, mas porque vocês, vocês tornam-se a cada dia mais permeáveis. Vocês 

veem ? E a questão era o quê ? 

 

 

Questão : é a mesma coisa em todos os vilarejos dos elfos... 

 

Sim é a mesma coisa por toda parte, sim é claro, mas isso vai mudar, isso vai amplificar-se. Vocês 

viram, havia um irmão há pouco ao meu lado que vivenciou uma depuração na noite após, hein. 

Portanto aí, vocês vão viver isso cada vez mais. E além disso um pequeno parêntese : se vocês 

estão no caminho do sofrimento, ou nos véus, é claro, se vocês vão tomar a ducha de Luz, não se 

inquietem, arrisca haver uma exacerbação muito brutal e muito fugaz, rápida, dos sintomas que 

vocês apresentam antes que isso desapareça. Portanto cabe a vocês se ajustarem em relação a 

vossas resistências, aos vossos véus. 

 

Se vocês estão na Alegria, não há nenhum problema, isso não poderá iluminar e causar um 

sofrimento, porque isso vai vir magnificar a Alegria de vosso coração. Pelo contrário, se vocês 

estão na fase em que vocês têm um sofrimento ou os véus, os véus, é diferente, por que isso vai 

substituir o véu pela verdadeira Luz autêntica e não mais a Luz luciferiana, por outro lado se vocês 

estão em resistência através dos vasos sanguíneos, dos órgãos dos sentidos, ou outro, pode muito 

bem se passar isso, nesse momento vocês constatarão uma sedação dos problemas, mas se vocês 

estão muito em resistência, isso vai quebrar um pouco. E ainda uma vez, não é a falta dos domos 

de Luz, não é a falta de Luz, é somente o jogo entre vossas resistências e a Luz. Portanto sim, é a 

mesma energia por toda parte, é claro. 

 

… Silêncio… 
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Outra questão. 

 

 

Questão : é um sonho… 

 

Ah está bem. 

 

 

Questão : em pleno dia, uma multidão de embarcações apareceu no céu.Estavam muito próxima

s, de tamanho e formas diferentes, e algumasentre elas emitiam as cores do arco-íris. Apontei 

o dedo para os queemitiam as cores e disse às pessoas ao meu 

redor, paralisadas: “Olhem,são eles, reconheço-os”. Como interpretar este sonho? 

 

Oh, não é interpretar, é premonitório. Vocês têm desde, vamos dizer uma quinzena de anos, 

muitos irmãos e irmãs que tiveram essa visão das embarcações que aparecem por toda parte no 

céu, e vos foi dito que isso se tornaria de fato real. E isso vai ser, eu vos prometo, um choque 

ainda muito mais terrível do que ver Nibiru. Sobretudo para aqueles que creem, como em algumas 

religiões, que tudo o que é extraterrestre, é o diabo. Vamos rir muito. Enfim, eles vão rir menos, 

hein. E depois todas as pessoas que sobretudo não querem ouvir falar de alguma coisa de exterior 

da Terra, que estão tão seguros de serem os únicos em vida em todo o universo, que o choque vai 

ser terrível. Há aqueles que aí vão morrer de medo, todos aqueles que estiveram na negação dos 

extraterrestres de maneira importante. 

 

Vocês estão cheios, seja pela religião que lhes induziu e que identificou os extraterrestres ao 

diabo, completamente, está escrito, e depois todos os materialistas maníacos que nem mesmo 

imaginam. Aliás se eles verem algo de invisível, como um morto, eles « cairiam nas 

maçãs »(desmaiariam) porque esses, estão persuadidos de que eles vão acabar comidos pelos 

vermes da terra. Esses, têm problemas a se fazer, hein, no dia do aparecimento das embarcações. 

 

Portanto esse sonho premonitório, vocês são muitos, muitos, muito numerosos a tê-los desde 

uma quinzena de anos, como os sonhos de tsunamis. São os sonhos cada vez mais recorrentes e 

que são captados no inconsciente coletivo, e que traduzem uma certa forma de realidade. Mas 

vocês sabem que a matriz astral está em grande parte dissolvida, e se vocês o vivem, isso quer 

dizer que não é no astral coletivo. Isso vem talvez do inconsciente coletivo e é algo que está 

inscrito em vossa memória e que efetivamente corresponde aos elementos que vão acontecer 

muito em breve por toda parte no planeta, as embarcações como os tsunamis. Aí está o 

significado. 

 

 

Questão : um irmão acabou de ser operado de uma crise de apendicite, aos sessenta e oito 

anos... 

 

Ele comeu muitos bombons em sua idade. 
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Questão : ... o que você pode dizer ? 

 

Mas o que é que vocês querem que eu diga. Ele foi operado de apendicite. Vocês têm, são cômicas 

as questões por momentos, hein. A interpretação dos sonhos, não é a mesma coisa. Ser operado 

de apendicite, o que é que vocês querem que eu diga ? Que é simbólico, que é kármico, que isso 

significa algo de importante para a pessoa ? Isso simplesmente quer dizer que ele foi operado de 

apendicite. 

 

Vocês veem, enquanto os sonhos apresentam esclarecimentos, e quando vocês buscam 

correlações entre os acontecimentos, como aí, isso prova o quê ? Que vocês estão na cogitação e 

na necessidade de símbolos e de explicações. Não é a mesma coisa para os sonhos, ou o que se 

passa à noite. Esse gênero de questão, aliás eu não sei se foi o irmão que foi operado ou alguém 

próximo quem a colocou, mas prova, para a pessoa que colocou a questão, que ainda há uma 

busca de explicação no sentido do símbolo, quer dizer tipicamente a procura de conhecimentos e 

o jogo no sentido do simbolismo luciferiano. Aí também, vocês veem, as palavras traduzem 

perfeitamente onde está a pessoa. 

 

Vamos, continue. 

 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Eh bem, vocês passam às questões orais. 

 

Vocês podem falar, hein. Eu não vou comê-los. Vou simplesmente, através do que vocês dizem, 

qual é a melhor maneira de demonstrar a vocês mesmos onde vocês estão e de não serem 

enganados pelo que quer que seja, e principalmente não pelo mental ou o ego, ou pela energia, 

que não é a vibração. Ao contrário, é extraordinário poder se beneficiar desse esclarecimento, 

então vamos lá. 

 

 

Questão : você mantém que o Apelo de Maria acontecerá em um período de muito muito frio ? 

 

Sim, de muito grande frio percebido. O grande frio, pode ser no verão. Vocês veem bem como as 

temperaturas mudam, de um extremo ao outro do planeta. Vocês têm mesmo, nos países 

europeus, a neve que cai em pleno verão. Bom alguns, não no nível do mar, mas assim mesmo 

muito baixo, portanto acreditar que o grande frio acontecerá apenas no inverno... E Além do mais, 

no inverno para quem ? Se vocês estão no inverno, no hemisfério norte, no hemisféio sul eles 

estão no verão. Portanto vocês não duvidem que se todo mundo percebe um grande frio, isso não 

concerne unicamente à Europa. O grande frio é consecutivo à parada de rotação da Terra. 
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Assim eu mantenho, é claro, que acontecerá...em um dia de frio intenso. Mas esse frio intenso 

pode ser não importa quando, com uma queda das temperaturas de várias dezenas de graus no 

espaço de algumas horas. Portanto isso será efetivamente em um dia de frio intenso, mas não vão 

imaginar que isso vai necessariamente acontecer no inverno uma vez que por toda parte será um 

frio intenso, e não somente no hemisfério norte no inverno. Outros países estão no verão nesse 

momento. 

 

Então o dia... « um dia de frio intenso » é totalmente independente da estação. Mas vocês sabem 

dos marcadores que foram dados pelos profetas, esses são muito mais precisos. E aliás, isso vos 

remete ao Apocalipse de São João onde ele fala das culturas. Busquem por vocês mesmos, vocês 

verão. As culturas, eu falo agrícolas, hein. 

 

Outra questão, sim. 

 

 

Questão : um tentilhão, em estase, se encontrava na entrada da minha casa. Qual é o sentido ? 

 

Um tentilhão, é um pássaro ou é outra coisa ? 

 

 

Questão : sim. 

 

Eh você pode me dizer o que é um tentilhão ? É o pássaro ? Em estase ? 

 

 

Questão : sim, o pássaro, e ele estava verdadeiramente em estase. 

 

Resumindo, ele estava imóvel, os olhos fechados ? 

 

 

Questão : isso. 

 

Obrigado, então não é uma estase. Porque você emprega essa palavra ? 

 

 

Questão : porque ele não se movia mais, ele estava totalmente imóvel. 

 

Bem sim. Mas vocês podem estar...não mais mover, ter os olhos fechados, se vocês têm uma 

síncope ou um coma. A estase, não é verdadeiramente a mesma coisa, hein. A estase, vossa 

consciência está ali, mas vosso corpo não responde mais. Não há mais nenhum sentido, não há 

mais nenhum movimento possível, não há mais respiração, não há mais batimentos cardíacos. Isso 

se chama a morte – e a consciência está ali, no entanto. Não confundir com o obscurescimento da 

consciência, quer seja uma doença ou uma síncope. Então esse pássaro, você diz que estava 
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diante da porta. O pássaro é o mensageiro do céu. Muitos pássaros são mensageiros do céu. Há 

aqueles que são muito conhecidos, como os pintarroxos por exemplo, que é um símbolo crístico. 

O tentilhão, é menor do que um pardal. É de qual cor ? 

 

 

Questão: cinza laranja. 

 

Cinzento-amarelado, hein, eu creio. É isso ? Há amarelo no tentilhão. Então é um símbolo solar e 

crístico, antes de outra coisa. E o pássaro, depois, ele partiu ? 

 

 

Questão : sim. 

 

Bah, ele dormia ou ele tinha uma doença, mas em todo caso, para você, sim, é um sinal. Isso quer 

dizer o quê ? Que o Cristo veio bater em sua porta. Além disso o pássaro estava imóvel, como você 

diz, em estase, ou em síncope, ou muito simplesmente ele dormia, ou ele estava doente. Mas um 

pássaro amarelo-laranja como o pintarroxo que vem bater em vossa janela ou que entra em vossa 

casa, não há símbolo mais magnífico que vem te dizer que o Cristo vem bater em sua porta. E não 

é um símbolo, desculpem, porque os símbolos, vocês sabem o que eu penso disso, é antes uma 

sincronicidade e um sinal celeste. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : é um sonho : vi meu corpo deitado na cama… 

 

Ah isso é interessante. Você viu seu corpo deitado, e você estava em quê ? 

 

 

Questão : acima. 

 

Mas em um corpo ou em consciência pura ? 

 

 

Questão : em consciência pura. 

 

Você não viu corpo ? 

 

 

Questão : não. 

 

Exceto o corpo físico ? 
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Questão : sim. 

 

De acordo. Em seguida. 

 

 

Questão : esse corpo estava rodeado de um casulo de Luz... 

 

Portanto havia sobreposição do corpo físico e do corpo de Existência. 

 

 

Questão: … o casulo de Luz era de cor azul escuro (a parte exterior), depois azul claro, e o corpo 

era branco. 

 

E então branco depois. Sim, isso é típico do corpo de Existência. Simplesmente, como você viu na 

3ª dimensão, você viu a ressonância, ou seja o que vocês chamam a aura desse corpo de 

Existência, que depois não existe mais, quando vocês estão na Luz ou nas dimensões unificadas. 

Ora, como você não estava nesse corpo físico nem no corpo de Existência, que você via 

sobreposto ao corpo físico, você estava na consciência pura. É um processo de deslocalização da 

consciência, mas que concerne a você mesmo. Isso confere o quê ? A capacidade de ser o 

observador permanente e portanto de não estar mais identificado à pessoa e ao personagem. Está 

muito bem. E você se sente diferente depois ? 

 

 

Questão : sim, interiormente muito em paz. 

 

Eh bah sim, você teve a prova de que você existe fora de seu corpo, portanto a identificação ao 

corpo não é mais possível. 

 

 

Questão : dores no sacrum acompanhadas de vibrações, bem como no nível da Porta KI-RIS-

TI, com correspondência com o chakra do coração eda Porta ER, e ao mesmo 

tempo as vibrações dolorosas sobre o Triângulode Terra, o ponto ER e as enxaquecas, isso 

assinala a instalação do pilarde Luz? 

 

Perfeitamente.  

 

 

Questão : por que as dores persistem ? 

 

Porque alguma parte de você resiste. Vocês veem, pode-se resistir, isso vai muito longe, quer dizer 

que vocês podem ter o corpo de Existência, o corpo de Eternidade que está aí, vocês podem vivê-

lo, conscientizá-lo, então vocês têm mais medos, e todavia há as dores. Então isso faz parte das 
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memórias ou dos medos, é o que foi chamado toda esta semana os automatismos, os hábitos, e o 

hábito físico e também os hábitos de comportamento, e também os maus hábitos ditos 

espirituais. 

 

Mas bom, já é muito bom viver isso. A dor, é simplesmente porque isso resiste, não você 

conscientemente, é claro, hein. Quando eu falo dos automatismos, das memórias, não no sentido 

« feridas », mas simplesmente da memória desses automatismos. 

 

 

Questão : tendo vivenciado muitas saídas do corpo, sempre tinha a lembrança do que tinha se 

passado quando dessas ausências do corpo. Recentemente, após uma Teofania, deitada, vi um 

corpo parecido ao meu sair de meu corpo físico por levitação, paralelamente acima de mim. A 

cabeça tinha dificuldade para sair. Depois o nada. Despertei várias horas mais tarde sem 

nenhuma lembrança. O que é isso ? 

 

Bah é o corpo de Existência que saiu, com um agarrar-se na cabeça. Isso quer dizer o quê ? Que a 

estrutura mental, ligada sempre aos mesmos automatismos, não foi vista. Vocês sabem, os 

automatismos, isso vai muito muito longe, sem falar das feridas, de karma. Aliás, é por isso que 

aqueles que dirigem este mundo vos fazem entrar cada vez mais nos procedimentos. Vocês sabem 

que nos países, para obter os papéis, vocês devem seguir coisas muito complicadas. Não é porque 

a burocracia é complicada, é porque é muito importante, para esses seres, fazê-los entrar nos 

rituais, quaisquer que eles sejam : as comemorações, os rituais para ter os papéis, as regras e as 

leis em todos os sentidos. Isso não é para vos distrair, é para vos confinar. 

 

E o que você descreve, ou seja o corpo de Existência que se eleva ou que bascula, e que sai com 

um ponto de resistência na cabeça, como você diz, com dificuldade para sair, isso te mostra 

diretamente que os automatismos ainda estão presentes. Então é muito bom vê-lo. E o mais 

frequentemente, é claro, os automatismos, eles estão inscritos em vossa cabeça ; é por isso, eu 

vos disse que vocês teriam os danos dos vasos sanguíneos, os danos do cérebro e os danos do 

coração. 

 

Portanto se o corpo de Existência, nesse caso preciso, você o viu sair, mas isso ficava preso no 

nível da cabeça, isso quer dizer que você ainda está cheio de automatismos, quer dizer que você 

não está no instante presente e na aceitação total. E todavia vocês viram que há experiências 

muito concretas que se passam através dos dois testemunhos, ali. E são justamente essas 

experiências que, de um lado, vos fazem realmente tomar consciência de vossa eternidade e de 

que vocês não são esse corpo, e de outro lado podem vos mostrar as resistências. Vocês têm por 

exemplo os irmãos e as irmãs que vão se encontrar a sair, a consciência no corpo de Existência ou 

no observador, com efetivamente um ponto de amarração, nos ombros, no pescoço, na cabeça, 

no coração ( mais raramente), às vezes nas pernas. Tudo isso são apenas os automatismos, não há 

nem karma, nem feridas, nem realmente sofrimento. Por outro lado esses automatismos tornam-

se resistências inconscientes, como no caso das linhagens, por exemplo, hein, a predação exercida 
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de maneira constante por todos aqueles que têm uma origem ou uma linhagem reptiliana, desde 

que eles são bebês, mesmo se eles estão no coração. Eles não podem funcionar de outra maneira. 

 

Assim tudo isso, é o que vocês veem. Então se vocês começam a vê-lo visualmente e não somente 

pelo sentir, isso prova que para vocês, e eu diria mesmo em escala coletiva, vocês estão 

extremamente próximos do ato final, quer dizer do Apelo de Maria, e portanto da visibilidade de 

Nibiru. Não esqueçam, aliás, de me falar novamente desse pseudo satélite, hein. E o nome, 

repitam para mim que eu vejo mais precisamente ? 

 

 

Questão : Mayak. 

 

De acordo. 

 

 

Questão : como se separar desses automatismos ? 

 

Vendo-os. Como não foram vistos uma vez que eram inconscientes...É o que eu quis dizer quando 

disse que estava desolado. Vocês não têm outro meio do que o caminho do sofrimento ou dos 

véus em alguns casos, mas isso desemboca inevitavelmente na Alegria, depois. Vocês não podem 

agir por vocês mesmos, isso foi repetido dezenas de vezes, sobre os automatismos, porque um 

automatismo não é consciente. Ele se torna consciente quando vocês percebem uma dor ou um 

mecanismo particular no momento em que o automatismo se produz, que isso seja a predação, 

que isso seja simplesmente os hábitos alimentares ou outros, mas antes, vocês não podiam vê-los. 

Caso contrário, se vocês os tivessem visto, isso teria desaparecido. 

 

Então você não pode buscar vê-los. É como, por exemplo, « os pequenos diabos ». Vocês podiam 

muito bem tratar os pequenos diabos e ver as coisas, porque isso, era mais do que os hábitos, 

hein, era algo que estava relacionado aos, como são chamados, « pequenos diabos ». Mas aí, são 

os automatismos bastante estúpidos, bastante estúpidos. Mesmo os automatismos da predação, 

para aqueles que são portadores dessas linhagens, isso deve ser visto. Eles não as veem até o 

presente, então com os danos dos órgãos dos sentidos, com as inflamações da cabeça, do coração, 

das carótidas e pescoços, isso vai ser visto. E uma vez que é visto, é melhor parar, hein, e não fazer 

malícia com vossos comportamentos habituais, mesmo se vocês removessem disso as vantagens. 

A Luz vos convida a cessar, uma vez que é visto. 

 

É para isso também, independentemente dos acontecimentos da Terra, que eu disse no mês 

passado, e isso foi dito em numerosas vezes, que vocês não podem mais ignorar o que ia se 

desenrolar. Até o presente, havia o álibi da vibração e o trabalho sobre vossa liberação, havia as 

vibrações, mas agora a Luz reentrou suficientemente, é tempo de aceitar. O que eu acabei de dizer 

aí concerne exclusivamente, quase exclusivamente, àqueles que são portadores de linhagens ou 

de origem predadoras. 
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Outra questão. 

 

 

Questão : começando a adormecer quando de uma intervenção, vejo-me 

entrar numa sala abobadada onde há um caixão. Dentro, há o meu corpo,morto. Eu lhe digo 

adeus depois vou em uma sala semelhante a um quarto. 

Sobre a cama, o meu corpo dorme, em posição fetal. Qual é osignificado? 

 

Ah bem te foi mostrado seu caminho de liberação, você disse adeus ao seu corpo, totalmente 

livre. Bah, o momento chegou hein, você não vai agora. Mas efetivamente, é importante, 

sobretudo que não estava em sonho, aí, era durante uma intervenção. Isso simplesmente quer 

dizer que você não está mais submissa aos mecanismos da 3D unificada. 

 

 

Questão : por que vi meu corpo adormecido em posição fetal enquanto que antes, ele estava 

morto ? 

 

Porque dormir, é morrer, em sonho. Vocês viram muitas pessoas, em sonho ou em visão, que se 

veem dormir assim ? No caixão, em contrapartida aí é formal : acabou-se com a matéria 

carbonada. E além do mais, você diz, você vê duas vezes seu corpo, mas em um caso ele está no 

caixão e no outro ele está em posição fetal. Para você acabou-se com a matéria e não há nenhuma 

possibilidade, nem vontade de sua parte, de reencarnação, mesmo na 3D unificada. Portanto te 

foi mostrado que você está livre – depois de ter eliminado os últimos automatismos, hein. Eu vos 

repito que mesmo os Liberados vivos ainda têm alguns automatismos. Os mais conhecidos : as 

horas das refeições, as pessoas que fazem tudo, sempre a mesma coisa à mesma hora, vocês 

sabem. Eles têm um cronômetro na cabeça. Isso, são os automatismos que também devem ser 

vistos, e que desaparecem. 

 

E ainda uma vez, esses automatismos, eles estão presentes mesmo nos Liberados vivos. Olhem os 

automatismos de Bidi aliás, com seus bidis. É claro que isso não jogava sobre sua consciência nem 

sobre o que ele era, mas assim mesmo isso jogou de maneira particular sobre seu corpo, hein, 

mesmo se ele não estava fixado ao seu corpo nem apegado ao seu corpo. Isso é um hábito, por 

exemplo, e tranquilizem-se, vocês todos os têm, despertos, abertos, fechados, liberados. Além 

disso até agora era melhor ter hábitos neste mundo para ter sucesso em sua vida e estar em boa 

saúde, mas isso acabou. Ao contrário, os hábitos vos tornam doentes porque eles vos fixam, eles 

impedem a Liberdade, e eles impedem a Luz de trabalhar totalmente no que vocês são. 

 

… Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

… Silêncio… 
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Todo mundo dormiu ? 

 

 

Questão : uma árvore mestre pode estar a quinhentos metros da orla de um vilarejo de elfos ? 

 

Mas as árvores mestres não estão todas ligadas, felizmente, aos vilarejos élficos, vocês têm 

árvores mestres por toda parte, mesmo se não há vilarejos de gnomos, ou outros, ou outra coisa. 

As árvores mestres não estão necessariamente ligadas aos elfos ou aos outros povos da natureza. 

E aliás, essas árvores mestres, neste período, mesmo se elas não estão ligadas aos vilarejos élficos 

ou aos povos da natureza, são também potentes.Certamente, não há domo, mas contudo a 

vibração-Luz dessa árvore mestre será decuplicada. Vocês sabem, as árvores, elas recebem a Luz, 

são elas que a transmitem do céu à terra. Depois, houve os pilares de Luz. Mas as árvores mestres, 

as árvores em geral, mas as árvores mestres tornam-se os pilares de Luz, mesmo se não há vilarejo 

do que quer que seja ao seu lado. 

 

 

Questão : o vilarejo está a quinhentos metros. 

 

Então não, é uma árvore mestre que não tem dependência com os elfos. Assim atenção também, 

jamais foi dito que havia sistematicamente árvores mestres ao lado dos elfos. Vocês têm os elfos, 

mesmo assim, que vivem nos ambientes onde não há florestas, alguns elfos. Portanto a árvore 

mestre não é absolutamente indispensável. Por outro lado, é certo que se os vilarejos élficos estão 

em florestas, eles escolherão sempre a orla do vilarejo onde há árvores, de maneira que uma 

árvore mestre seja gerada pela Luz que está presente com as cerimônias que eles fazem todos os 

meses, como vocês o sabem, entre a primavera e antes do inverno, à lua nova. 

 

… Silêncio… 

 

 

Questão : se uma muito bela floresta está situada em um local onde houve a guerra ou um 

campo de concentração, as árvores podem ser poluídas por essa energia ? 

 

Mas absolutamente não, na medida em que elas são os pilares de Luz hoje, e sempre foram isso. 

As únicas marcas que vocês poderiam ter, em uma árvore, não é certamente o sofrimento 

humano, são às vezes as linhas telúricas, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem. 

Vocês vão ver, por exemplo, em uma floresta, que a uma certa altura todos os troncos têm uma 

discrepância, uma perda de sustentação. Isso sim, é a alteração das árvores, mas não em sua 

energia, na forma que está ligada às correntes telúricas, às falhas subterrâneas, etc, mas não no 

nível humano. 

 

O que ela viveu ao nível humano, mesmo o sofrimento mais terrível evacua-se com aLuz, 

o que não é o caso para, não os sofrimentos mas as anomalias assim 

como asfalhas, subterrâneas, cursos de água subterrâneos, porque aí é permanente nocresciment
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o da árvore. Mas um sofrimento humano, mesmo importante, não pode permanecer em uma 

árvore. E ainda uma vez, a anomalia, falha, corrente elétrica ou outra, altera a estrutura física, não 

a energia. 

 

… Silêncio… 

 

 

Questão : desde que fui ao 

vilarejo dos elfos, tenho náuseas e uma tensãona nuca e na cabeça que se acentuou. E isso traba

lha muito à parte traseira da cabeça. 

 

Ah sim. O que é que se passa ? É parecido, é o que eu disse : é a ducha de Luz. É necessário bem 

evacuar o que vos bloqueia. Então isso se situa onde Nauseas ? 

 

 

Questão : nauseas, tensão na nuca e dores na parte de trás da cabeça. 

 

O que é que há, atrás da cabeça ? O Triângulo da Terra. O que é que há na parte posterior da 

cabeça ? As memórias. Portanto é o mesmo processo de um irmão ou uma irmã precedente. A 

ducha de Luz faz o mesmo efeito que os véus : sofrimento, Alegria, véu. Então, agradeça, porque 

isso elimina as coisas. 

 

 

Questão : mas isso se passa também na Alegria. 

 

A Alegria está para substituir o sofrimento e a resistência, está muito bem, quer dizer que isso foi 

visto. A partir do instante em que você tem algo no nível do corpo e que você aceita não se 

apreender disso... Bom, é claro, você pode compreendê-lo e colocar a questão. Aí é normal, é uma 

vivência imediata, mas ao mesmo tempo você constata que a Alegria está aí. É o que eu disse, 

vocês passam de um caminho ao outro. 

 

 

Questão : quando da nossa primeira visita sob o domo, no vilarejo doselfos, vi todas 

as Estrelas da cabeça e as Portas do corpo acender-se comovelas. Qual é o significado ? 

 

E quando você diz que viu, isso quer dizer o que ? Você viu com os olhos abertos ? 

 

 

Questão : não, eu tinha os olhos fechados e eu senti, enfim vi, eu não sei como explicar... 

 

Mas a ducha de Luz, ela chega pela cabeça. Vocês sentem o que se passa e há vibrações. Depois, 

isso vai para onde ? Isso vai certamente ali onde estão vossos próprios vórtices de Luz vibral, isso 

se chama as Estrelas e as Portas. E vocês o sabem, que a partícula adamantina, ela penetra pelas 
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Portas, há aqueles que tiveram dores suficientemente sobre as Portas para compreendê-lo. 

Portanto é normal que uma ducha de Luz te dá a ver as Portas e as Estrelas. 

 

 

Questão : em cada uma das intervenções, sinto o lado direito da cabeçacomo 

se houvessem ondas até ao meio. E isso para no fim da intervenção. 

 

Bah, é o trabalho sobre o Triângulo elementar. Vocês se lembram que há a fusão dos Elementos 

através dos quatro Triângulos elementares que reúnem o centro ER no nível da cabeça, que está 

ligado ao que vos disse Sri Aurobindo sobre a Porta ER. Então porque é do lado direito ? Porque é 

o Triângulo da Água que trabalha mais, quer dizer tudo o que está ligado às emoções, entre 

outros, e também à intuição. 

 

É melhor vivê-lo no nível da Água do que da Terra porque é mais fluído. Portanto isso quer dizer, o 

corolário, é que você pode provar na sequência disso as pequenas emoções que passam, não em 

relação a você mas em relação ao seu ambiente. É necessário que isso saia. 

 

… Silêncio… 

 

 

Questão : sob o domo, no vilarejo dos elfos, senti um trabalho no nível do ponto ER da cabeça 

como se houvesse um prolongamento além da cabeça. 

 

Sim, isso reune o 7º chakra, o ponto ER central da cabeça, fusão dos Éteres, trajeto que vos foi 

explicado de ER a ER, ER do peito ao ER da cabeça. E depois, isso reúne o que, esse ponto lá ? O 

13º corpo, o Vajra, que está situado a algumas dezenas de centímetros da cabeça. É o mesmo 

processo da ducha de Luz que ativa as estruturas em vocês. Quando isso foi empregado « ducha 

de Luz », isso quer dizer que isso vos ajuda a limpar, isso evacua, portanto são manifestações 

muito normais. Da mesma maneira que assim que as novas Teofanias começarem, vocês verão 

que nos vórtices, seja os vilarejos dos elfos, as árvores mestres, os gnomos, os dragões, as 

ondinas, na natureza, vocês vão se acender como uma árvore de Natal, e é muito interessante 

porque isso vos dá a viver ou a ver os processos. Mas retenham que através dessa Luz, há também 

as resistências dos automatismos que podem se manifestar. 

 

… Silêncio… 

 

E eu suponho que agora vocês compreendem melhor a articulação entre o que se produz com a 

Luz, que isso seja em vocês ou em um local privilegiado, a ação dessa Luz que penetra, é claro 

preferencialmente pelos chakras, as Portas, as Estrelas, pela Onda da Vida também, pelo Canal 

Mariano, e que depois, ou se ilumina, ou vibra, ou dá sintomas tais que vocês os descrevem todos 

em vossas questões, é normal. 

 

… Silêncio… 
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Questão: uma irmã que segue vossos ensinamentos, encontra sem cessar dificuldades materiais. 

De onde isso pode vir e o que se pode fazer ? O que você pode lhe aconselhar ? 

 

Mas isso foi dito, vocês sabem muito bem que o desenvolvimento da Luz, a Ascensão, vossa 

liberação, vos coloca exatamente no lugar que é necessário para vocês. Se é a abundância, é a 

abundância, se é a privação, é que há uma razão. Por que você quer fazer alguma coisa ? Ame-a, 

ponto. É tudo. Há aqueles que têm a necessidade de sofrer, há aqueles que têm a necessidade de 

deitar, há aqueles que têm a necessidade de terem um personagem detestável diante deles, e há 

aqueles que estão tranquilos. Por que você quer modificar alguma coisa ? Eu concebo que você 

quer ajudá-la, então ajude-a. Eu concebo que por empatia, por carisma, você acha que não é 

normal de algum modo viver a Luz e ter esse gênero de problemas. 

 

E o que você vai dizer então dos irmãos que buscam a Luz, que vivem a Luz, e que mesmo assim 

têm acidentes vasculares cerebrais. O que é que você vai dizer a eles ? Ou problemas no nível dos 

órgãos dos sentidos. Eles devem passar por isso. A partir do momento em que você compreende 

que cada coisa está em seu muito justo lugar, qual pode ser essa vontade de querer mudar o que 

quer que seja ? Certamente que você deve amar. Ame, ajude se você pensa que deve ajudar, mas 

não conte comigo para te dizer o que fazer enquanto essa pessoa está em seu muito justo lugar. 

Se ela deve tropeçar e se ela deve cair para ser e viver a Eternidade totalmente... 

 

Nós sempre dissemos que seguir os ensinamentos, isso não vos serve para nada se vocês não 

estão na Luz, sobretudo agora ; caso contrário, é informação, caso contrário, é unicamente um 

interesse. Além disso, na época, eu disse, agora é um pouco diferente, que aqueles que não viviam 

os processos, por que é que eles se interessariam pelos processos que eles não viviam ? 

Coloquem-se a questão. Por que eles sentiam bem que havia uma alimentação de Luz. Mas vocês 

sabem muito bem que se vocês se alimentam de Luz, é por que vocês não são a Luz. Foi uma 

etapa, isso, que permitiu às Núpcias Celestes, construir, se vocês querem, toda a arquitetura do 

corpo de Existência, de vos dar exercícios para poderem conscientizar esse corpo de Existência 

através das Portas e das Estrelas, vos dar um certo número de elementos de compreensão do que 

se vivia. Portanto quando você diz que ela seguia os ensinamentos, o que é que você insinua ? 

Nada ou alguma coisa ? Olhe honestamente em você. 

 

… Silêncio… 

 

Se vocês partem do princípio de que a Luz é realmente inteligente, vocês a vivem, ela está aí. 

Como vocês podem duvidar de que o que quer que vos chega esteja relacionado a outra coisa 

senão à Luz e à vossa liberdade ? Há aqueles que têm necessidade de permanecer em repouso, há 

aqueles que estão sempre prestes a se moverem, há aqueles que se tornam ricos, há aqueles que 

perdem tudo, há aqueles que estão doentes, há aqueles que estão alegres, mas a finalidade, ela é 

exatamente a mesma. É sempre o ego e a pessoa quem é incomodada por isso. Aliás você está 
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seguro de que essa irmã te pediu para colocar esse gênero de questão ou foi você quem a colocou 

por você mesmo ? 

 

 

Questão : sou eu porque eu a vejo sofrer. 

 

É bem o que eu penso. Aí está, então ainda é a trilogia infernal vítima – algoz – salvador. Portanto 

com qual direito você coloca a questão de alguém que não te pediu nada ? Veja o que se joga por 

trás disso, porque isso concerne a você, você quem colocou a questão. Reflita sobre isso, veja o 

que há por trás, não é desimportante. Nada é desimportante, tudo é significativo. Com a 

iluminação da Luz, você não pode mais se esconder. 

 

Não esqueçam hein, isso vos foi dito e repetido : vocês não podem mais enganar nem com o outro 

nem com vocês mesmos. Então, é claro, há a desculpa dos automatismos hein, em alguns casos, 

vocês o sabem, mas exceto esses casos precisos dos quais nós falamos longamente, eu vos disse 

que mesmo vossas palavras traduzem o que vocês são. Eu não falo mesmo do que eu vejo, porque 

isso não vos é necessariamente acessível, mas as palavras, são vocês quem as pronunciam, não ? 

Mesmo essas palavras significam alguma coisa. 

 

É muito difícil de aceitar, para o ego, que a Luz em tal quantidade, vibral, possa vos fazer sofrer. 

Mas ela não vos faz sofrer, a Luz, essa é a visão do ego, é a resistência que faz sofrer. E você pode 

seguir todos os ensinamentos do mundo, você pode seguir todos os gurus do mundo, todas as 

religiões do mundo, se te falta o Amor, eh bem a Vida vai te colocar nas circunstâncias que vão te 

permitir viver o Amor. E se vocês acreditam que é necessário ser jovem, ter dinheiro, estar na 

facilidade para viver o Amor, vocês nada compreenderam. 

 

Outra questão. 

 

Está na hora da pausa. 

 

Então está na hora, você me diz. Então caros amigos, eu vos deixo irem arejar e eu vos digo : até 

daqui a pouco. 

*** 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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OMA - Parte 4 - Q/R - Julho 2017 

 

Bem, caros amigos, iremos poder continuar, e depois concluir, estas entrevistas. Antes de vos 

passar a palavra, pesquisei um pouco, antes de mais junto de alguns cientistas, por assim dizer, ao 

nível da 3D unificada. (NdT : referência a uma questão acerca do lançamento do satélite Mayak, 

em forma de cubo de 10 metros que se desdobra em forma piramidal. Para mais referências 

consultar a mensagem OMA - parte 3A- Q/R). A primeira coisa que disseram, não se trata de dizer 

qualquer coisa, mas é que se têm fartado de rir à gargalhada. Ou seja, que ver um objeto tão 

pequeno, que se tornaria cada vez mais luminoso pela reflexão da luz do Sol, ou mesmo da Lua, 

localizado a algumas centenas de quilómetros, é simplesmente uma heresia, isso não é 

possível. Eles disseram-me também, que independentemente do tamanho, nenhum objecto que 

não esteja sempre alinhado, que não possa ajustar a sua trajetória orbital, não pode perdurar 

como satélite, nem cinco minutos. Então aí, apenas podem imaginar que há algo de suspeito 

velado. 

 

Assim sendo, o que é provável que aconteça agora? Ou não vai acontecer nada para já, e eles irão 

dizer simplesmente que o lançamento falhou, quer dizer, que o pequeno cubo não chegou a ser 

lançado, ou, ao contrário, se Nibiru se tornar visível, podeis imaginar que irão ter o alibi perfeito 

para vos convencer de que é um satélite. E se, todavia, passasse o 15 de Julho sem que Nibiru 

fosse visível, sei lá, e que, por exemplo, aparecesse a 10 de Agosto (é apenas um exemplo, não é a 

realidade ), aí, bem, irão dizer alguns dias antes, ou de véspera, que o satélite se desdobrou e se 

tornará visível. É óbvio que isso não pode ser verdade. E há efetivamente algo, codificado e 

anunciado, com uma dupla finalidade, como aliás é costume através da mídia. E irão relatar 

um evento, e não necessariamente Nibiru, e dois coelhos de uma cajadada, pois se Nibiru for 

visível no intervalo de um mês, terão o alibi perfeito para vos dizer que é um satélite refletindo a 

luz do Sol. Mas não é nenhum satélite a não ser, que posso eu saber, uma partida de Yaldébaoth, 

de momento. 

 

Assim, agradeço esta vossa informação, mas eis o que se irá passar. Quer dizer, ou não ireis ver 

nada para já e eles irão dizer que falhou, não o lançamento do satélite mas o seu desdobramento 

em pirâmide transparente e brilhante, já que nada se irá passar nas próximas semanas; ou então, 

se Nibiru se tornar visível, eles vos anunciarão : « esta noite, por toda a parte sobre a Terra, ireis 

ver passar um satélite ». Mas, é óbvio, que Nibiru não se deslocará como um satélite, pois para 

isso teria de estar muito, mas muito próximo da Terra, e isso iria fazer com que o núcleo da Terra 

não conseguisse resistir; o que não está previsto acontecer, é claro. Certo? Então, trata-se apenas 

de uma informação codificada de algo que se irá passar por estes dias, e se Nibiru se tornar visível 

por estes dias, dirão simplesmente que se trata da pirâmide que foi desdobrada. 

 

Mas posso assegurar-vos que os Arturianos estavam rindo à gargalhada, pelo fato de pensar ser 

possível ver um objeto a uma distância de cerca de 600 ou de 400 quilômetros, do tamanho 

ridículo que é anunciado, na terra, e acima de tudo com a estrutura tal como me foi descrita, de 

ser translúcido, que não chega mesmo a ser compacto. Como quereis que se comporte uma tal 
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estrutura no vazio, lá, onde não existe gravidade? Imaginar que uma estrutura piramidal de tal 

forma, tal como me disseste que havia sido anunciado, irá restar intacta, feita simplesmente de 

um véu de plástico, mostra que vos tomam por tolos. Pelo menos, eu, entre os Arturianos, com 

este pedido de esclarecimento, fui tomado por tolo. Mas já estou acostumado. Sabeis como são os 

cientistas, mesmo muito luminosos, olham-vos de esguelha porque eles compreendem tudo. 

 

Então, ou se trata de uma mensagem codificada relativa a um evento, ou da realidade de Nibiru, 

mas decerto não pode ser possível um satélite desses, ficar visível como a Lua, isso é impossível, 

hum? Comparem com distância da Lua e vereis, ou mesmo à distância de Vénus. Podeis ver em 

relação ao tamanho de Vénus, bom, que está bem mais longe, mas quando há uma conjuntura de 

Vénus, com a Terra ou Júpiter, podeis ver o tamanho. Tiveram essa conjuntura com Vénus, 

durante vários meses, no início deste ano; Vénus tornou-se muito visível e se tivessem observado 

poderiam ter visto que oscilava, que emitia uma luz profundamente diferente, e que, por vezes, 

parecia mudar de lugar de um momento para o outro. Isso é normal. Mas imaginar que um objeto 

que é 10 000 vezes menor do que Vénus e 1000 vezes mais próximo, pode dar o mesmo brilho que 

Vénus, é realmente vos tomar, nos tomar, a mim também, por tolos. 

 

Isto é o que tinha a dizer em relação a isso, é a única informação que obtive. Assim, ou é uma 

mensagem codificada, ou é o anúncio codificado do aparecimento de Nibiru, o que significa que 

quando ele chegar, se não for a 15 de Julho, irão dizer que o satélite se desdobrou e se trata da luz 

do satélite. São muito inteligentes, hum. 

 

Então, continuemos. 

 

 

Questão : podeis falar acerca da anomalia primária? O que é que isso aconteceu? 

 

A anomalia primária ocorreu, sabeis que na simbologia dos números há o zero que é a origem. O 

zero, é o Absoluto, o um é o princípio, a Lei do Um e da Fonte. O dois é a dualidade inexorável, 

mesmo dentro dos mundos unitários, quer dizer que qualquer coisa tem sempre o seu oposto. É o 

que foi chamado o Andrógino Primordial. É o que referimos, para vocês, como o Sagrado 

Masculino e o Sagrado Feminino; se preferem, é também a atração – repulsão, são também as 

forças de equilíbrio da manifestação da consciência em todas as dimensões, mas há polaridades 

que se devem equilibrar. 

 

A anomalia primária consistiu em que, na primeira emanação, bem anterior à consciência, quer 

dizer antes do Espírito, desde o zero apareceu a Fonte, pois havia um projecto para mobilizar a 

consciência e fazê-la aparecer para se poder ver a ela mesma através de diferentes formas. Foi aí 

que aconteceu uma anomalia primária, que, obviamente, não foi possível ver durante bilhões de 

anos, mas que se revelou a determinado momento. Foi apenas quando a Fonte, quer dizer o Um, 

se tornou dois. Vocês sabem que a imagem conforme a Fonte é Metatron. Vocês sabem que a 

energia de Metatron, a que chamamos Senhor Metatron, é algo de muito a direito, de muito 
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masculino. E a anomalia primária, é isso, deveria ter havido um Metatron feminino, de forma a 

equilibrar. 

 

Então, é claro, isso não apresenta nenhum problema nas dimensões que estão para além das 

dimensões carbonadas, pois a retificação se faz por si mesma através da Inteligência da Luz, mas 

isso causou problema, podem bem imaginar, quando da experimentação nos mundos carbonados, 

e isso aconteceu pela primeira vez na manifestação, é claro, nos Dracos de Orion e da Ursa Maior. 

Que nessa época eram seres muito gentis que faziam a sua experimentação numa forma, tal como 

todos nós. Mas, decorrendo da posição de Orion, mas também da constelação da Ursa Maior em 

relação a Alcyone, que é a Fonte, isso desencadeou a manifestação da anomalia primária, ou seja, 

o déficit de Sagrado Feminino, que podeis encontrar ainda hoje na maioria dos portadores dessa 

origem estelar, ou simplesmente dessa linhagem. Pode ser visto, a nível individual, ainda hoje, a 

mesma coisa que na origem dos mundos. É isso a anomalia primária, sem entrar em detalhes, quer 

dizer a falta de equilíbrio relacionada com as polaridades. 

 

Passemos a outra questão. 

 

 

Questão : os seres de Altair podem intervir no processo de Ascensão, tal como os Vegalianos ou 

os Arturianos? 

 

Não, absolutamente, eles estão numa dimensão que é bem mais etérea. Vocês sabem muito bem 

que os povos galácticos que podem intervir, não no céu, pois aí estamos todos, mas sobre a Terra, 

precisam de estar na 3D unificada. Nós, nos encontramos sobre os domos, como ontem à noite, 

como todas as noites no momento das Teofanias, quando sobe a vossa vibração ; mas sobre a 

vibração da Terra, apesar da implantação da Luz, não podemos aproximar-nos. É bom lembrar que 

os povos galácticos que são das dimensões para lá da 5ª dimensão, apresentam em relação a 

vocês, nesse corpo carbonado, uma tal radioatividade que desintegraria qualquer matéria 

carbonada. Eis aí a questão. Sendo assim, os povos que intervirão e já estão intervindo são, 

principalmente, povos de 3D unificada. 

 

As Águias de Altair, podeis encontrar… eles tiveram um lugar importante na história da Terra, 

principalmente no último ciclo de confinamento, e podeis encontrar entre nós alguns célebres 

Altarianos, especialmente, como sabem, Sri Aurobindo – porque, aí, foi ele que vos disse isso, 

então posso comentar. Mas os povos de Altair, não têm nenhuma relevância, ou antes nenhuma 

utilidade, nos processos de evacuação, por exemplo, como podem ter os Vegalianos. A sua 

vibração é muito alta, hum, lembro que Altair é a mesma dimensão, por exemplo, que a dos 

Elohim. São seres de cristal que não são em sílica mas que são portadores do Fogo, tal como os 

Nephilim. E ao contacto com a sua presença, com a sua consciência, o material carbonado 

simplesmente desaparece, transforma-se em silício. Por isso seria um pouco embaraçoso se eles 

interviessem com a sua dimensão. 
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Mas, em contrapartida, eles intervêm regularmente em corpos de carne, tendo feito o sacrifício da 

sua eternidade por razões específicas, pois são os únicos a conseguir ter uma visão muito ampla, e 

panorâmica do mundo. Sabeis muito bem que os Vegalianos têm uma espécie de óculos para 

conseguir ver-vos, pois, sem isso, ficais em escuro, não conseguimos ver-vos na sombra. Mas 

quando estou aí, eu consigo ver-vos. Conseguimos ver bem os seres iluminados, é por isso que nos 

aproximamos deles; há uma estrutura vibratória que nos permite aparecer no Canal Mariano, ou 

ao lado, mas não de um modo geral. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : trata-se de um sonho desta noite… 

 

Então é muito fresco. 

 

 

Questão : Tenho ao colo o meu neto de três meses, que é amamentado pela sua mãe. Ela não 

me deixou nenhuma mamadeira. Tenho de amamentá-lo ao seio, mas não tenho praticamente 

nenhum leite e estou muito preocupada. 

 

É tudo? E há realmente a tua filha, com um bebé de três meses, ou não? 

 

 

Questão : tenho realmente um netinho. 

 

Mas da mesma idade? 

 

 

Questão : sim. 

 

 

Bom. Gostaria de lembrar que, em geral, as avós já não têm leite, não é, então ver-te a ti mesma 

num sonho com algum leite mas não o suficiente, isso traduz, para mais tratando-se do filho da 

tua filha…é isso, compreendi bem? 

 

 

Questão : sim. 

 

Então, trata-se da linhagem feminina, e daí isso te reenvia à nutrição, que também é de natureza e 

de essência feminina. Te é mostrado algo em relação com o feminino. Não necessariamente com o 

Sagrado Feminino, mas com o feminino transgeracional. Não posso precisar o quê, pois não 

conheço a tua história, mas esse sonho vem traduzir - para ti, hum, não é para a tua filha nem para 

a neta, ou o neto – uma forma de liberação dos engramas familiares. O leite, é de cor branca, 
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hum, em todas as raças, sabeis isso muito bem, claro, e o leite está diretamente relacionado com 

o esperma e com o sangue pois têm dentro a mesma quintessência. Então, naturalmente, o leite 

materno é um leite nutritivo para as crianças, logo está ligado à filiação, ao alimento que se toma 

no seio da família, sem o ver. Isto é o que diz a psicologia transpessoal. 

 

E como tu dizes, no sonho, mesmo se não é suposto uma avó ter leite, tu apenas não tens leite 

suficiente, quer dizer, muito simplesmente, que tu não podes mais ser afetada pelas ressonâncias 

familiares transgeracionais das linhagens femininas. Assim, o sangue, o esperma e o leite, são os 

veículos da alma, não se trata apenas de nutrição ou de oxigenação dos tecidos, ou de procriação. 

O vermelho estaria mais relacionado com tudo o que é físico, junto à alma, pois é a casa da alma, 

enquanto que o branco é o Fogo do Espírito, quer seja o leite ou o esperma. 

 

Vamos, a seguinte. 

 

 

Questão : iremos reencontrar o nosso duplo depois da ressurreição? 

 

Isso quer dizer o quê, que duplo, a que te referes? Se te referes ao duplo enquanto chama gémea, 

já tinha dito, na época, que isso apenas concerne, e estamos a ser otimistas, cerca de 5%, e estou 

a ser muito otimista. Vocês não têm duplo. O duplo resulta, como expliquei, de uma anomalia 

primária a qual foi permitido compensar através das chamas gêmeas, essa anomalia primária. 

Agora, para quê iremos precisar de um duplo ou de uma chama gêmea, ou do que quer que seja? 

Nunca vos foi dito que todos tinham uma chama gêmea. Temos sempre afirmado, desde há 

muitos anos, que isso apenas se referia a um número muito restrito de irmãos e de irmãs, mas que 

não era importante de falar sobre isso porque essas chamas gêmeas que se reencontravam 

tinham em si mesmas uma ação apenas pelo fato de se reencontrarem, não para meditarem ou 

para enviarem Luz. Elas reparavam, em certa medida, através do seu reencontro sobre a terra, 

essa anomalia primária. Mas não apenas nelas, para toda a Terra. 

 

Então agora, na verdade, eu não vejo como podereis imaginar ter um duplo que não foi 

encontrado na terra, sobretudo se já sabeis que isso apenas se refere a muito, muito poucas 

pessoas. Assim, não percebo bem o que compreendeu esse irmão ou irmã. Não há nenhum duplo 

para encontrar a não ser o vosso corpo de Eternidade. E, de modo geral, as chamas gêmeas, a 

grande maioria dessa pequena percentagem, que estão encarnadas, se encontraram enquanto 

humanas. Lá em cima, isso já não serve para nada, a partir do momento em que se encontraram e 

fusionaram. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : trata-se de um testemunho. 

 

Então, escuto o testemunho.  
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Questão : choro com uma grande alegria, quando vejo uma embarcação da Confederação 

Intergalática. Obrigado a toda a Confederação Intergaláctica. 

 

Obrigado, mas qual é o testemunho, à parte as lágrimas? 

 

 

Questão : é a Alegria. 

 

Ah, é a Alegria, de acordo. É normal. Há aqueles que em nada acreditam ou então pensam que os 

extraterrestres são o diabo. Estes irão ter alguns problemas. Vocês sabem muito bem que temos 

muitos irmãos e irmãs, abertos ou nem tanto, que inconscientemente, e agora de modo cada vez 

mais premente, sentem que não são daqui, mesmo que não consigam explicar ou perceber isso. O 

mais perigoso é quando se trata de irmãos e irmãs que estão condicionados pelas religiões, a 

considerar que tudo o que é extraterrestre é do diabo. Esses terão grandes problemas. 

 

Então, continuemos. 

 

 

Questão : trata-se de um sonho de maio ou junho. Estou em cima de um cavalo que galopa. 

Sinto qualquer coisa que me apanha e me atravessa de luz de trás para a frente. Fico invadida 

de Luz, e isso acompanha-se de Alegria e de um relaxamento total, é muito breve. Tem aí 

alguma coisa a dizer? 

 

Ah, para já, tens um veículo, estás sobre um veículo que é um cavalo, logo isso te envia à 

simbologia do cavalo. Vais a galope, certo? 

 

 

Questão : sim. 

 

E, nesse momento, há qualquer coisa que penetra nas costas, é isso? E faz o quê? 

 

 

Questão : isso invadiu-me de Luz que se acompanha de Alegria e de relaxamento total. 

 

Então isso quer dizer, sobretudo se é recente, que está relacionado com o fato de que brevemente 

não precisarás mais de veículo. O cavalo, é a ardência, é a rapidez. Sabeis que se trata de um 

animal simbólico importante, e o que vives te mostra o que se irá produzir para ti, em certa 

medida. Não precisas mais de veículo. 

 

Outra questão.  

 



193 
 

 

Questão : uma amiga, saiu do corpo várias vezes. Ela passa então a uma velocidade vertiginosa 

de uma sala para a outra do seu apartamento e de outros apartamentos. Antes de sair do corpo 

ela atravessa um espaço que lhe aparece como feito inteiramente por códigos de barras 

justapostos. O que se trata? 

 

Dado que ela permanece no ambiente físico, trata-se do que chamaria de saída no corpo astral, 

clássica. Atravessar as paredes é realmente algo relacionado com uma experiência fora do corpo, 

mas não no corpo de Eternidade. E, de seguida, após ter atravessado todos os muros e 

atravessado também outros apartamentos, o que se passa? 

 

 

Questão : ela atravessa uma sala totalmente constituída por códigos de barras. 

 

Oh, isso aí é uma projeção do que é trazido como experiência, que o teu cérebro interpreta assim. 

Vocês sabem muito bem que, por exemplo, nas experiências de morte eminente, os irmãos e as 

irmãs que viviam isso descreviam que atravessavam um espaço de círculos concêntricos que 

chegavam a grande velocidade, antes de se reencontrarem num espaço onde eram acolhidos 

pelos palhaços disfarçados de seres de Luz. Alguns ficavam aí, outros seguiram diretamente atrás 

do Sol. Então, suponho que na saída do corpo, onde permaneceste apenas ao nível puramente 

físico, atravessaste essa espécie de túnel que traduziste como um quarto com códigos de barras 

por todo o lado, o que realmente corresponde a uma codificação vibratória, que permite a 

derivação para todos os reinos do mundo astral, que permite desviar de todos os planos do baixo 

astral, e permite aceder ao alto astral, onde estavam os mestres ascensos e onde há, ou havia, 

pois são cada vez menos, os Arcontes que fingiam ser seres de amor, como alguns seres da vossa 

família ou grandes seres do mundo espiritual. É o que posso dizer. O teu cérebro traduziu essas 

passagens pelas franjas do baixo astral através da passagem por uma sala cheia de códigos de 

barras. 

 

Vamos continuar. 

 

 

Questão : é um sonho. Eu estava num quarto branco, com algumas vinte pessoas de todas as 

idades e de todas as cores de pele. Num mesmo sentido, colocámo-nos em círculo, de mãos 

dadas e experimentando todos a mesma alegria e a mesma paz interior. Uma grande serpente 

preta, com uma pele listrada de cor dourada, entrou nesse quarto… 

 

Espera, espera, uma serpente de cor preta, dourada? Dourada como? É preta ou é dourada, a 

serpente? 

 

 

Questão : é preta, com a pele listrada de cor dourada. 
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Porque, em geral, ou é preta ou é dourada, ou então, como descreves, é o efeito das escamas … 

Aparece onde, a serpente? 

Questão : ela entrou na sala e arrastou-se a nossos pés e à nossa volta, no sentido anti-horário, 

continuou nesse movimento circulando e levitando ao nosso redor até ficar a pairar acima das 

nossas cabeças, depois desvaneceu-se num halo de luz. Acordei e agradeci pois senti que tudo o 

que se passara naquela sala era eu. 

 

Então estás numa sala branca, com vários indivíduos que fazem um círculo, numa oração, ou na 

alegria, ou no que quiseres, e aí aparece uma serpente preta que gira à volta dos vossos pés, que 

levita e que desaparece na Luz. A serpente que é vista, preta com escamas douradas, mas mesmo 

que fosse toda preta isso não mudaria nada, uma vez que a serpente se dissolve em Luz, como 

disseste. A serpente é um dos grandes arquétipos que vocês têm, essa não está relacionada com a 

serpente de Adão e Eva nem com os Arcontes. Além de que os Arcontes não são serpentes. A 

serpente é uma imagem arquetipica, e quando a vês ao teu redor, nesse processo, isso significa 

que terminaste com as projeções de consciência dentro de uma forma. E estás na última etapa, tu 

e todas as diferentes partes de ti, talvez, tal como disseste que eras sempre tu. 

 

Não tenho a certeza, mas não é importante. Isso quer dizer que te foi mostrado que já não estás 

submetido a este mundo mas que, ao mesmo tempo, houve liberação da primeira forma 

arquetipica, que é a serpente chamada Ouroboros, a serpente que morde a cauda, e que é negra. 

É um grande mito e um grande arquétipo. Então, foi-te mostrado a liberação da forma. A 

passagem pelo branco, o negro do Absoluto e a Luz. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : Sri Aurobindo disse que, quando se tiver passado por uma via ou pelas três vias, a 

radiação da Lemniscata Sagrada entrará em manifestação pelo ponto ER… 

 

Não, não se trata da radiação da Lemniscata Sagrada. A radiação da Lemniscata Sagrada está 

relacionada com a Merkaba interdimensional, pessoal ou coletiva, e a sua finalidade é 

desencadear a Ascensão – se é o vosso caso – pelo 13º corpo. O que falou Sri Aurobindo, se estais 

lembrados, corresponde à cruz que foi traçada entre o eixo sagital mas que passava pelo coração 

em anteroposterior, para reconstruir a Cruz de Cristo ao nível cósmico. Aí, o que vos disse Sri 

Aurobindo, não é acerca do eixo KI-RIS-Ti / Coração, é o ponto que está acima que vai irradiar. 

Então, não, não está de forma alguma relacionada com a Lemniscata Sagrada, mas sim com a 

radiação da Fonte a partir do ponto ER. Qual era a pergunta? Penso que esclareci o assunto, já que 

tinha havido uma pequena confusão.  

 

 

Questão : trata-se da ação, quando o feixe é emitido sobre os outros irmãos e irmãs, para lhes 

permitir viver as graças marianas, e neste processo, o posicionamento da alma e a redistribuição 

dos fluxos de energia são importantes, disse Sri Aurobindo. Podeis dar algum esclarecimento? 
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Mas Sri Aurobindo disse, pelo menos assim o espero, que isso se produz espontaneamente. O que 

é que quereis ainda controlar, ou dirigir, com isso? Vocês se dão conta? O número de vezes que 

vos temos dito para deixarem ser a Luz que sois e vocês sempre a tentarem controlar, dirigir e 

compreender. Mas sois muito teimosos, hum. Tudo foi dado acerca do mecanismo, e aliás este 

irmão ou irmã descreve perfeitamente o que foi dito por Sri Aurobindo. Mas será que ele vos disse 

que era preciso dirigir isso? Será que ele vos disse que era preciso compreender? Não. Isso se 

produz espontaneamente. Então, o que é preciso que eu explique aí ainda mais? 

 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Então, passemos às questões orais. 

 

 

Questão : tive a visão de uma mesa, tal como na divina conexão, com as duas mãos que se 

tocam através dos indicadores, mas não apenas era visível a mão esquerda, à direita estava em 

branco… 

 

E o que te leva a dizer que se trata de uma conexão divina, como no quadro de Raphael, se apenas 

vês uma mão. Onde é que está a conexão? 

 

 

Questão : é precisamente a minha pergunta, pois à direita estava em branco. 

 

Mas não viste a forma de uma mão? 

 

 

Questão : Havia um fundo branco com uma mão. 

 

E do outro lado? 

 

 

Questão : era o plano de fundo da imagem que era branco. 

 

Esperem lá, nada compreendi, não está claro. Primeiro há a tua mão com o indicador apontando, 

depois falas de uma divina conexão quando do outro lado não há indicador nenhum, apenas 

branco.  

 

 

Questão : certo. 
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Bem, isso quer dizer apenas o que tu dizes, isso apenas quer dizer que te é pedido… o indicador, é 

a indicação do caminho, da direção. Vai para o branco, para de pensar nas formas, nos objetos, 

nos elementais. No teu caso, isso terminou. Para de tentar a todo o preço conceitualizar, imaginar, 

visualizar. Dito de outra forma, deixa de te contar a ti mesmo histórias, faz o silêncio, o branco. É 

isso que te mostra a mão. Isso é bem claro, hã. O fundo está lá, em branco. Não precisa de formas 

nem de histórias, nem de pessoas, nem do que quer que seja. 

 

Vejo que, mesmo entre vocês, despertos ou liberados, têm dificuldade em abandonar algumas 

coisas, hum. Lembrai-vos que todas as experiências na natureza, ou mesmo connosco, apenas 

estão aí para vos fazer encontrar o que vós sois, não para construir outras histórias ou cenários. É 

tempo de deixar tudo isso desaparecer. A vacuidade, isso diz-vos alguma coisa? O silêncio, a 

imobilidade, a dança. Tudo isso foi explicado, não ? Então, se querem continuar a brincar, vão ver 

o que vai acontecer ao nível do vosso corpo, já vos preveni. Não podemos aí fazer nada. Se é 

preciso isso para que possam compreender que precisam parar, nem todos, ainda há aqueles que 

podem beneficiar com os povos da natureza, mas quando vejo a abertura que já tens, assim tu te 

atravancas, tu te sobrecarregas de coisas que nada te trazem, que te confundem. 

 

O branco, é a Alegria. Não há aí necessidade de formas, de histórias, de cenários, do que quer que 

seja. Os encontros na natureza têm sido para facilitar isso, não para brincar às fofocas espirituais. 

A resolução no branco é indispensável antes de viver o Absoluto, hum, pelo menos enquanto não 

tiverem vivido o Apelo de Maria. 

 

Então, não se apeguem a nada. Comprometam-se em viver o que têm a viver mas não a depois, 

como se diz, a fazer com isso cenários, historinhas, tagarelices espirituais, podemos dizer assim. 

Não precisam disso. A Luz vai chamar a entrar cada vez mais profundamente dentro de vós, aí 

onde não há espaço para vossas pessoas, para nenhuma história, para nenhum Ancião, para 

nenhuma Estrela, nem para nenhum elemental. Aí não necessitais de nenhum desses suportes, 

sobretudo tu a quem me dirijo. Isso vos atafulha, vos sobrecarrega a cabeça, cria grandes 

problemas na vossa cabeça. Não conseguem ver isso? É preciso ver. E digo isto para teu bem, 

hum. 

 

Outra questão. 

 

 

…Silêncio… 

 

 

Adormeceram todos? 

Se calhar esgotaram realmente todas as questões. 

 

 

Questão : a visão de um triângulo significa a indicação de uma linhagem? 
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Isso depende do contexto. Se aparece espontaneamente, sem nenhuma decoração especial e de 

improviso, e desaparece logo a seguir, aí há fortes probabilidades. Já tinha dito que, entre vós era 

preciso não julgar, pois há por aí seres, na verdade, que têm linhagens ou são de origens bem 

superiores ao antropomorfismo. Podeis imaginar o sacrifício desses seres que estão hoje 

presentes entre vós na Terra. Especialmente esses, não são nem mestres, nem oradores, nem 

nada, apenas estão presentes. Mas tendes alguns, sim, já tinha dito. Então, há fortes 

possibilidades que te esteja a ser mostrada uma das tuas linhagens. 

 

Em geral, é fácil de ver pois são seres, mesmo se já viveram incarnações durante um ciclo 

completo, que estão sempre na sua infância a perguntar o que fazem por aqui onde estão. Têm 

realmente a impressão de não ser da Terra. Eles têm razão, mas guardam em si essa consciência, 

quando há uma linhagem ligada aos Triângulos, os Querubins. 

 

 

Questão : isso seria ligado a que Elemento? 

 

Há civilizações dos Triângulos em todos os Elementos. Além disso, gostaria de lembrar que os 

triângulos elementares são feitos de triângulos. Essa é a marca no vosso ADN e no corpo de 

Existência, um suporte vibratório, mesmo se não tenham essa linhagem, que está ligada a esses 

agenciadores de mundos. Agenciadores de manifestações da consciência, se preferis, pois que os 

corpos de Existência são constituídos por esses triângulos. Mas o efeito de ver um triângulo assim, 

inesperadamente, espontaneamente, do nada, pode significar efetivamente…em geral, o que 

aparece é o triângulo, e é visto como se fosse constituído por três projetores, como três luzes de 

néon. Não há a Luz nem dentro nem fora, apenas sobre os traços que formam o desenho. Isso é 

típico, na verdade, da revelação de uma das linhagens. 

 

 

Questão : era como um néon violeta com luz branca ao redor. 

 

Ah, ao redor, é uma irradiação, mas não no interior. No interior não há nada. 

 

 

Questão : sim. 

 

Então isso significa…os três lados eram violeta? 

 

 

Questão : creio que sim. 

 

Está certo, então está ligado ao Fogo. Os três lados eram bem violeta, é isso, com um pouco de 

branco irradiando dos triângulos ao redor e pela distância. É isso? 
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Questão : sim. 

 

Então aí, sim, é na verdade a revelação de uma linhagem. Compete a ti verificar se é verdade ou 

não através do que disse sobre o que se passa com essas crianças. Em geral, têm tanta dificuldade 

a estar em terra que, quando são muito jovens, caminham de uma forma própria, evitando que o 

calcanhar toque o solo. Vocês têm todos visto crianças que caminham como se fosse na ponta dos 

pés, e eles têm uma ascendência ligada a uma linhagem dos Querubins. 

 

Outra pergunta. 

 

 

Questão : e ver um quadrado se formar quando se fecha os olhos? 

 

Ah, não vão perguntar-me agora em relação a todas as figuras geométricas. Não há civilização dos 

quadrados. Ou era um cubo, e isso pode corresponder a qualquer coisa, mas um quadrado que se 

desenha, não, não tenho nada a dizer. Vocês sabem, quando se fecha os olhos, muitas vezes 

podem aparecer figuras geométricas. Bem, agora é mais difícil pois a terceira visão já não é a 

terceira visão, é a Coroa Radiante da cabeça, mas há algum tempo, quando as Coroas ainda não 

tinham sido ativadas, quando havia apenas o que era chamado a banda da terceira visão, as doze 

Estrelas estavam fechadas entre Clareza e Precisão. Aí, nessa altura, havia muitas visões de formas 

geométricas de todas as espécies, por vezes complexas, mas depois da Coroa da cabeça ter 

substituído a terceira visão, não há mais esse género de visão, é muito raro. Mas aqui, neste caso, 

não tenho nada a dizer sobre esse quadrado. 

 

 

Questão : ireis estar nos domos de Luz das aldeias dos elfos? 

 

Sim, virei, como todos os outros, se houver afinidade vibratória. Pois, aí, é um processo diferente, 

não é coletivo como quando estou convosco, isso diz respeito a cada um de vocês 

individualmente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se estiveres a vibrar, se uma das 

Coroas estiver ativa e se tiveres uma afinidade particular com as linhagens vegalianas, bem, aí 

terei mais facilidade a vir visitar-te. Ou então se for preciso fazer aí algo de preciso, tal como as 

Estrelas, tal como os Arcanjos. 

 

Não há como Maria, que, aliás, está sempre muito ocupada e mesmo assim não estou certo de 

que ela possa estar disponível para todos a cada vez e todo o tempo. E vós sabeis que para nós 

isso não é problema, mesmo se…imaginai que há milhões de domos sobre as aldeias dos elfos; 

posso, em consciência e em verdade, estar presente em várias dezenas de locais em simultâneo e 

lidar com todos esses contactos sem qualquer dificuldade. Especialmente porque lá é 5D. Os 

domos de Luz onde entrais, já estão na nova vibração. Vocês sentem, se já tiveram oportunidade 

de lá ir, o que se passa a nível vibral, o duche de Luz, as partículas adamantinas, o Fogo Ígneo. 

Quer tenham visto alguma coisa ou nada. 
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Mas creio que a visibilidade, isso foi dito, me parece, a verdadeira visão com os olhos abertos, 

apenas pode acontecer se as condições de luminosidade solar forem mínimas. É por isso que eu 

penso que Eriane tinha falado de irem ao anoitecer ou ao amanhecer, pois há melhores condições 

com a luz declinante do dia, ou quando o sol ainda não nasceu, para ver ou entrever essa 5ª 

dimensão. 

 

Então aí, podemos dizer que através dessas aldeias começam a entrar em pleno coração na nova 

dimensão, e é também por isso que Sri Aurobindo veio dar detalhes sobre o evento solar, para o 

caso de ser necessário. Penso que ele não disse que era algo obrigatório, espero. É apenas uma 

possibilidade para a qual achámos bem vos prevenir. 

 

 

Questão : como podemos encontrar uma aldeia de elfos, pode ajudar-nos ? 

 

Seguindo as linhas elficas. 

 

 

Questão : como podemos encontrar as linhas elficas? 

 

Vais passeando pela natureza. Se seguires ao lado de um curso de água com uma floresta, em 

todo o caso na Europa, é melhor. Mas, estou desolado, ainda não temos cartografia precisa para 

todas as aldeias dos elfos, há uma multidão delas. Bem, os dragões são muito menos. As ondinas, 

sabeis que em geral nunca permanecem no mesmo local, então não podem tentar localizá-las com 

precisão, salvo se estiverem, em algumas circunstâncias, ao lado dos gnomos, ou dos dragões ou 

dos elfos. 

 

 

Questão : haverá algumas regiões com maior concentração de aldeias dos elfos? 

 

Claro que sim. 

 

 

Questão : em França. 

 

Ah, não posso dizer porque não sei, mas sabeis que os elfos, quando criam uma aldeia, em geral 

ao seu redor já há várias aldeias. Eles costumam reagrupar-se em rede, trata-se de pequenas 

aldeias, vocês sabem, eles não são muito numerosos em cada aldeia, e por vezes gostam de ficar 

apenas em companhia de si mesmos. Então, se há a possibilidade de se instalarem por perto, se 

encontrarem uma aldeia de elfos, podem ter a certeza de que há muitas outras ao redor. É muito 

raro encontrar alguma isolada, mas agora, não tenho os meios para vos dizer onde as encontrar. 

Peçam à Luz, vão caminhar pela natureza e deixem-se guiar. Isso parece-me muito simples, agora, 

com as vossas vibrações. 
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Questão : se não encontrarmos aldeias de elfos, poderemos conectar-nos com esta aqui perto? 

 

Pelo pensamento, isso me parece difícil. Não podem tomar um duche de Luz à distância. A 

partícula adamantina não viaja assim, desde a aldeia dos elfos até junto de vocês, sobretudo se 

estiverem numa cidade, é um trabalho que é feito concreta e fisicamente. Não é como com o Sol, 

hum, onde vocês podem ficar na vossa cama, tal como vos disse há um ano atrás. Não, aqui é 

mesmo necessário ir realmente para a natureza. 

 

 

Questão : estava em locais onde havia muitas árvores, para tentar encontrar… 

 

Mas não precisas de encontrar aldeias de elfos, se não houver aí perto de ti. Tens árvores, não é? 

 

 

Questão : sim. 

 

Bem, então aí está, o que é foi também dito? Que as árvores, não há domo sobre elas mas são 

pilares de Luz. É certo que a possibilidade de ver e de sentir é mais forte sobre um domo, mas uma 

árvore pode fazer exatamente a mesma coisa. 

 

 

Questão : é um sonho. Eu estava num parque com um relvado. Algumas pessoas passeavam. 

Uma pessoa idosa propôs jogar comigo com um jogo de cubos, daqueles infantis. Aceitei, e 

então uma lista de palavras apareceu, por ordem alfabética e por temas. No chão, havia um 

jogo iniciado, como um jogo de scrabble. Eu tinha muitos cubos, ao contrário dos outros, e uma 

voz disse : « para ti é normal, pois não tens tema nenhum em particular. » 

 

Espera um pouco antes de continuares, os cubos são em quê? 

 

 

Questão : em madeira. 

 

Então são os cubos infantis clássicos. Depende da tua idade, mas na minha época, eram puzzles 

que eram feitos com os cubos de madeira, com diferentes faces. Agora, as palavras, onde é que 

elas estão, agrupadas em temas, sobre os cubos ou noutro sítio? 

 

 

Questão : eu não vi palavras sobre os cubos mas penso que cada cubo corresponde a um tema. 

Era preciso colocar os cubos para completar os temas. Como eu não tinha tema, tinha muitos 

cubos para colocar e não podia colocá-los assim sem mais nem menos. 

 



201 
 

Então, temos aqui uma quantidade de referências. É evidente, aos cubos que conheceram alguns 

de vocês que já têm mais de, diria, cinquenta anos. Eram jogos muito frequentes nessa época. 

Eram cubos para as crianças mais pequenas. Então aí, há irmãos e irmãs num parque com um 

bonito relvado verde, quer dizer, num determinado quadro de manifestação, e aí te é pedido para 

organizar, armazenar e resolver de alguma maneira. Penso que estará diretamente relacionado 

com sentimentos que viveste na infância. Isso não quer dizer que tivessem deixado lesões, quer 

dizer simplesmente que, estar num parque, também é estar limitado. E tu te encontras, tu és a 

única, como dizias, a não ter tema para a organização dos cubos. Certo? 

 

Esse sonho diz-te simplesmente que tens toda a liberdade para não ficar aí fechada num espaço 

circunscrito e no que é pré-construído ou já conhecido. Quer dizer que te é pedido para ser mais 

espontânea e não te agarrares tanto à lógica, às coisas já estruturadas, ou às coisas que precisam 

de ser etiquetadas. Pode talvez significar que na tua vida tens tendência para classificar muito, 

para agenciar, para organizar, isso apenas tu podes saber. Se isso não se passa na tua vida, é 

apenas um sonho sem sentido especial a não ser te levar de volta à infância. 

 

Então, apenas tu podes saber se é uma resposta relacionada com a tua vivência e com o que é 

aconselhado para viveres, agora, para não te fechares em quadros de referência, em raciocínios, 

na lógica, mas antes ser espontânea. Além do mais, te disseram que para ti não havia tema. Os 

outros tinham tema. Quer dizer que tu não precisas mais de alibi, nem de compreensão, nem de 

lógica, para viveres o que és. Ou então apenas é uma referência à infância. Isso depende, deves 

conhecer-te o suficiente para saber, como funcionas na tua vida. Estás sempre a procurar uma 

lógica? Estás sempre a tentar compreender mais do que a viver o que tens a viver? 

 

Outra questão. 

... Silêncio… 

 

Penso que, por aí, já disparam os últimos cartuchos, hum. 

Vai sendo hora. 

 

Ah, o tempo vai terminando. 

Então, bom, caros amigos, irei transmitir-vos todas as minhas bençãos para encerrar estes 

colóquios. Não esqueçam que talvez tenha a ocasião de vir dar alguns elementos, ou se estiver 

previsto algum evento, ou depois do evento ter tido lugar, conforme o tipo de eventos que possa 

ocorrer durante este mês. É possível que haja uma infinidade, a todos os níveis. É um mês 

propício. Assim, a vantagem, se preferis, é que, se neste mês de Julho tudo estiver tranquilo, 

penso que podereis ficar tranquilos também no mês de agosto. Boas férias a todos. 

Eu vos transmito todas as minha bençãos. 

*** 

Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/o-m-aivanhov-qr-partie-4-juillet-2017/ 

PDF (Link para download) : OMA - Parte 4 - Q/R - Julho 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/07/03/o-m-aivanhov-qr-partie-4-juillet-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCMzc1MFBsWGtBcXM


202 
 

OMA - 31 Julho 2017 

 

Eh bem caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, e venho vê-los não para 

responder às questões, é claro, mas intervenho no fim das vossas Teofanias do mês de julho. 

Como vocês viram, eu não tive necessidade de retornar a vê-los durante este período, mas hoje, 

agora que as Teofanias que vos propôs Maria terminaram, vou tentar dirigi-los a uma espécie de 

recaptulação do que vocês podem observar em vocês, ao redor de vocês, assim como na 

sociedade como onde vocês voltam vosso olhar, vossos ouvidos, vossos sentidos, vossa 

inteligência, e sobre o que se desenrola para cada um de vocês nesta terra neste período. 

 

Primeiramente tenho de vos dizer e vocês perceberam isso, para aqueles que tentaram viver ou 

que viveram essas Teofanias, que frequentemente a energia, se posso dizer, e a consciência dessas 

Teofanias progressivamente transladaram o nível horário para começar, certamente onde vocês 

estejam nesta terra, de maneira cada vez mais insistente das 17 horas às 18 horas, e duravam bem 

após às 20:30 do relógio. Havia uma faixa horária de algum modo ampliada, vocês o vivenciaram, 

vocês são muitos a sentirem esse processo da Teofania. Certamente as consequências, para cada 

um de vocês, são profundamente diferentes segundo o posicionamento de vossa consciência, eu 

diria, fora das Teofanias, e qualquer que seja vosso estado vibral, se posso dizer, qualquer que seja 

o estado de vossas Coroas, de vossos canais, e de vossas Portas, de de vossas Estrelas.  

 

Então certamente, vocês puderam observar também ao redor de vocês, muito simplesmente 

entre vossos próximos que muitos irmãos e irmãs que estavam presos, se posso dizer, em uma 

visão material de suas vidas tiveram pequenas ou grandes preocupações durante este mês de 

julho. Houve choques para muitos irmãos e irmãs encarnados que ainda estão adormecidos que 

tiveram de encarar um certo número de elementos pelo menos brutais, se posso dizer. Isso vai de 

simples quedas a acidentes nos vasos sanguíneos, ou ainda dos órgãos dos sentidos, ou ainda 

doenças fulgurantes que apareceram ou que desapareceram, em outros casos, também 

brutalmente. Houve, podemos dizê-lo, para quase a totalidade da humanidade não tomadas de 

consciência mas dos acontecimentos, em um sentido muito amplo, que encadeou como um tipo 

de ruptura dos hábitos, se vocês querem. Porque os hábitos, vocês sabem, são certamente as 

coisas que são as mais letárgicas para o ser humano. 

 

Porque no Aqui e Agora, há apenas lugar para o inesperado, vocês o sabem, nós vos explicamos, 

sobretudo quando vocês permanecem nesse estado, se posso dizer, de Teofania, quer dizer onde 

a Coroa do coração é sensível, se vocês a sentem, mas sobretudo, no nível de vossa consciência 

efêmera que é o testemunho de vossa verdadeira vivência das Teofanias. Não durante a Teofania, 

talvez com os processos vibratórios que vocês viveram, mas depois, ou seja no desenrolar de 

vosso efêmero. Ou vocês constataram um acréscimo da Alegria sem objeto, ou ao contrário sua 

rarefação e uma espécie de inversão do humor com um recrudescimento dos pensamentos, das 

interrogações, das dúvidas, e para outros, ao contrário, uma espécie de sentimento de Alegria 

irreprimível se manifestando por essa vacuidade interior ligada ao instante presente, ao Aqui e 

Agora, o único lugar onde vocês podem encontrar a Eternidade 
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Resumindo e em consequência dessas Teofanias, antes de falar, se posso dizer, do futuro, até o 

Apelo de Maria, dessas Teofanias, ou vocês estão mais na Alegria, ou menos na Alegria. Então não 

há nem julgamentos de valor, nem de superioridade ou de inferioridade em relação a isso, quer 

dizer que todos vocês têm mais ou menos a possibilidade evidente de vos ver viver vossa vida 

efêmera com vossas interrogações, com vossos pesos, com vossas doçuras, com vossas raivas, ou 

ainda com uma instabilidade de humor, coisa que é totalmente impossível se a Alegria do coração 

dessa Teofania vos segue em vossos dias - vocês permanecem na Alegria o que quer que vos 

chegue, o que quer que se manifeste, em vossa vida.  

 

Então isso, certamente, vai se amplificar, isso vai se magnificar, quer dizer, que vocês vão ver, para 

cada um de vocês, como para os irmãos e as irmãs que dormem, como para os irmãos e as irmãs 

que vivem as vibrações, que foram liberados pela Onda da Vida ou pelo Canal Mariano ou pelas 

Teofanias, ou que estão em curso de liberação, que cada vez mais isso vai estar muito, muito claro, 

quer isso seja para vossa saúde física, para vossa saúde mental, mas também para vossa 

consciência nas acepções mais amplas, quer dizer que ou vocês estão na consciência efêmera, ou 

vocês ainda estão prontos a se debaterem em vossa pequena pessoa, qualquer que seja o nível 

onde vocês se debatem. Quer dizer que a Liberdade não é uma vã palavra, não é mais alguma 

coisa que vocês podem afirmar porque vocês viveram a Onda da Vida, ou não aliás, mas é a 

resultante direta da instalação dessa Teofania perpétua. 

 

Se vocês estão na Teofania perpétua a partir dos dias que vêm, do começo de agosto, e isso sem 

necessariamente se alinharem nos horários em que essa vibração, essa consciência, ela é mais 

acessível, a grosso modo onde quer que vocês estejam nesta terra entre às 17 horas e, vamos 

dizer, 22 horas, sendo largo sobre esses dois limites, nos dois sentidos. Independentemente 

desses horários, vocês vão constatar, sem o decidir, sem o buscar, sem alinhamento, sem 

meditação, vocês vão ver transparecer, além do que resta do observador e da pessoa, essa 

Alegria. Ou ela está presente, ou ela não está, e ela não depende de qualquer satisfação afetiva, 

sexual, financeira, moral ou familiar, são vocês com vocês mesmos. 

 

Então quer dizer que essas Teofanias perpétuas que alguns de vocês vivem sem nada pedir à 

pessoa e sem mesmo conhecer os processos vibrais, os novos corpos ou tudo o que nós pudemos 

vos contar nesses últimos anos. Isso vai dar um estado de leveza onde o corpo funciona sem 

obstruir, onde o sono é perfeitamente regular, onde mesmo a fisiologia de vosso corpo está muito 

regular, e quer dizer que não há mais golpes, não há mais dores, não há mais inversão ou variação 

de humor. Nesse momento, não somente vocês estão liberados mas vocês estão cada vez mais 

presentes nessa Morada da Paz Suprema que é a ante-câmara do Absoluto e do desaparecimento 

de vossa própria consciência efêmera e, eu diria mesmo, desse corpo físico. Ou vocês se debatem, 

de uma maneira ou de outra, quer seja nas relações a dois, quer seja com um próximo, quer seja 

com vosso corpo, com vossa situação financeira ou o que quer que seja mais. 

 

E ainda uma vez, eu preciso, não é uma questão de abundância, porque aquele que está na 

Alegria, quer ele esteja sozinho ou acompanhado, quer ele tenha dinheiro ou que ele tenha 
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restrições nesse nível, a Alegria permanece, quer dizer que nada de vosso personagem, de vossa 

história, de vosso corpo, pode desviar essa Alegria interior. E portanto isso cria efetivamente, para 

esses irmãos e essas irmãs que começam a vivê-lo de maneira permanente, um estado de leveza 

que nada pode vir alterar, e sobretudo não vossos pensamentos, e ainda menos o que depende de 

vossa pequena história pessoal, mesmo vivida no Si ou no ego espiritual. 

 

Portanto é muito simples de observar e vocês vão constatá-lo de maneira cada vez mais gritante, 

com cada vez mais intensidade, e infelizmente, em alguns casos, de estrondo para o corpo ou para 

o humor da pessoa, porque isso assinalará nesse momento que algo não foi visto e não foi vivido 

em integridade, em humildade, e em simplicidade com a Luz. Aí está agora a um mês, eu vos dei o 

futuro de vossa consciência efêmera através do corpo, através das manifestações mórbidas, não 

muito agradáveis, de vosso corpo físico. Uma vez que frequentemente, para os irmãos e as irmãs 

não despertos que dormiam, o abalo físico, que isso seja pelas quedas, os traumatismos, os 

acidentes e as doenças, não são punições mas talvez as últimas graças oferecidas a esses irmãos e 

essas irmãs de se encontrarem no fato de superarem, não pela vontade, mas justamente pelo 

Abandono à Luz e à Graça, de viverem as transformações necessárias, mesmo através de uma 

doença, de uma ruptura, de um problema financeiro ou de qualquer problema que seja. 

 

Quer dizer que vocês vão constatar, ao redor de vocês como em vocês, entre os irmãos e as irmãs 

despertos, entre os membros de vossa família, entre aqueles que dormem, ou os irmãos e as 

irmãs que vocês vão ver ao redor de vocês estão cada vez mais tranquilos, em paz, em alegria, o 

que quer que eles tenham a viver em seu efêmero, e vocês têm outros irmãos e irmãs que vão ser 

afetados de maneira importante nesse efêmero. E isso concerne tanto àqueles que estão 

adormecidos como àqueles que estão despertos, e para aqueles que estão liberados agora, 

certamente o efêmero não pode mais tocá-los, quer dizer que quaisquer que sejam as 

circunstâncias de suas vidas em meio ao efêmero, a Eternidade transparece cada vez mais. Não há 

mais meio ou possibilidade de se esconder através das máscaras da pessoa, as máscaras da Ilusão 

ou as máscaras daqueles que estão refugiados na ausência de qualquer visão ou de qualquer 

percepção da espiritualidade. Isso não é mais possível. 

 

E portanto isso vai vos dar a ver exatamente o que se vê pelo mundo, onde quer que vocês 

estejam. A ação dos Cavaleiros que redobra de intensidade vem empurrar aqueles que dormem e 

aqueles que mentem a si mesmos, porque não há outra possibilidade, para estar nessa Alegria, do 

que se deixar atravessar, como nós vos repetimos durante todos esses anos e particularmente 

este ano, quer dizer a transparência, o Caminho da Infância, não se mentir, não mentir a quem 

quer que seja e estar na atitude a mais justa, isto é, que não pode mais haver posturas, de 

convenções sociais, morais, familiares, que se mantenham diante da Verdade da Luz. É 

verdadeiramente, durante este mês de agosto, sobretudo se o Apelo de Maria não acontece 

durante este mês, a oportunidade de ver com evidência e clareza o que talvez vocês não tenham 

visto ou que talvez vocês não queiram ver, e reunir o coração, agora, não mais ser outra coisa do 

que essa transparência total e a evidência de vossa vida, em seu cotidiano de todos os dias. 
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Então certamente, essa é a situação ideal, se posso dizer, da adequação total com a Eternidade. É 

claro, vocês todos sabem que para muitos ainda não é isso, e que há essas flutuações que se 

produzem nos pensamentos, no corpo, que vocês certamente interrogam, mesmo se vocês vivem 

as vibrações. Aquele que está liberado e que está na Alegria não pode mais se colocar a questão 

das vibrações ou do que quer que seja em relação a este mundo. Ele vê, ele observa, ele vive a 

Verdade, ele é a Verdade, mas ele não interfere mais, se vocês querem, no que pode ser visto e 

que concerne aos jogos de engano das pessoas, das situações, de algumas famílias, dos laços 

financeiros, dos laços sociais que ainda podem existir em vocês, e isso, de qualquer país que vocês 

sejam, qualquer que seja a cultura ; quer ela seja oriental, quer ela seja budista, quer ela seja 

cristã, quer ela seja dos meios orientais, quer ela seja da Ásia ou de outro lugar, não faz nenhuma 

diferença. 

 

Ou vocês são espontâneos e verdadeiros, porque a Alegria está aí, ou vocês estão na reflexão e 

vocês não estão na Alegria, porque a Alegria não pode ser uma reflexão. A Alegria da qual nós vos 

falamos é essa espontaneidade, é essa evidência, é essa Graça que deve se desenrolar de 

conformidade à Verdade, mesmo em meio ao vosso efêmero, e isso deve se ver em tudo o que 

vocês têm a viver, não em vossos momentos de alinhamentos e de vibração, porque agora não é 

mais tempo para se refugiar nessas coisas interiores, é vosso interior que transparece ao exterior, 

e se ele não está em acordo, esse interior, com a Verdade, vocês o veem sobre a tela exterior de 

vossa vida. 

 

Vocês o veem por exemplo nos conflitos, com vosso corpo, com os próximos, com não importa 

qual pretexto ou ocasião que se apresente em vossa vida. Quer dizer que ou vocês estão em 

alegria e vossa vida se tornará muito rapidamente, se já não é o caso, uma espécie de felicidade 

permanente, mesmo se vocês jamais viveram as vibrações, ou vocês vão se encontrar nos 

mecanismos que nós chamamos « de resistência », que não são senão um convite a deixar cair de 

maneira definitiva as posturas, os hábitos, as convenções sociais, as convenções afetivas, as 

convenções morais, tudo o que está na tela de vosso efêmero e que não está, é claro, em acordo 

com a Verdade. 

 

Todavia, não há nenhum preço a pagar para isso uma vez que mesmo se as coisas que vos são 

tiradas pelas circunstâncias da vida – isso pode ser uma profissão, pode ser um divórcio, pode ser 

uma perda financeira, uma perda de um lugar, a perda de um próximo -, a Alegria permanece 

apesar de tudo, se posso dizer. E além disso o melhor marcador de vossa liberdade agora, como 

eu disse durante todos esses anos, é o Amor à frente, o Amor em toda parte. Mas isso era um 

Amor projetado, é claro, e que às vezes era necessário, mas hoje vocês estão na Alegria e no Amor 

ou vocês não estão na Alegria e no Amor. Quer vocês sejam vibração e despertos ou que vocês 

sejam o último dos adormecidos, se posso dizer, isso não faz nenhuma diferença, e segundo a 

qualidade que emana de vocês, que é cada vez mais perceptível, é claro, para os irmãos e irmãs 

que sentem as energias ou a vibração, ou não, vocês não podem mais levar uma máscara, quer 

dizer que transparece, é a Verdade ou então a resistência. E isso vai se tornar a cada dia, a cada 

hora, cada vez mais visível para cada um de vocês porque vocês não podem mais compor, se 

posso dizer, com a Luz. 
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Então certamente, tudo isso não são nem punições, mas talvez as últimas graças antes do Apelo 

de Maria que podem vos permitir desaparecer em meio a esse Desconhecido que não tem o que 

fazer de vossos marcadores pessoais e eu diria mesmo, que não tem o que fazer de vossos estados 

vibratórios que foram vividos até o presente, uma vez que agora é a hora da atualização da forma 

que vai tomar vossa liberação quando do processo de Ascensão final. 

 

Vocês todos sabem, e nós com vocês, que nós esperamos a visibilidade do sinal celeste, e como os 

maus rapazes aliás, e como Maria, da mesma maneira, nós todos esperamos esse sinal visível para 

todos, é claro, e não somente como é o caso em alguns lugares, para permitir desencadear, se 

posso dizer, esse Apelo de Maria que, vocês o sabem, se acompanhará, para todos aqueles que 

resistem ou todos aqueles que dormem, por essas últimas graças. Mas viver essas últimas graças, 

é ser capaz, hoje, de deixar tudo o que vocês podem ainda manter neste mundo. E ser livre – 

deste mundo mesmo -, não quer dizer, ainda uma vez, estar confinado sozinho em uma gruta, mas 

estar neste mundo, mas não estar definitivamente neste mundo. E se vocês estão assim, vocês 

estão em Alegria. Vocês não podem mais trapacear com a Alegria, vocês não podem mais 

trapacear com o que transparece e o que emana de vocês em verdade, e isso é vosso grande 

desafio do mês de agosto deste ano de 2017. 

 

Certamente, eu não vos escondo, toda a Confederação Intergaláctica, que seja em meio a 3D 

unificada como nas dimensões mais etéreas, nos mantemos prontos para estar entre vocês e aliás 

estamos cada vez mais entre vocês, que seja durante as Teofanias, em vossas noites, em vossos 

passeios na natureza, e mesmo de maneira espontânea se a Alegria está suficientemente presente 

em vossa vida. Há verdadeiramente o que nós dissemos já desde anos, essa espécie de 

sobreposição total do efêmero e da Eternidade que deixa cada vez menos lugar para o que 

pertence ao efêmero, quer dizer as posturas, os hábitos, as resistências, os apegos, os erros de 

posicionamento, as armadilhas do ego espiritual. 

 

Todas essas coisas aparecem na superfície mesmo se elas estavam camufladas e elas são vistas 

claramente por vocês como por todos os irmãos e as irmãs que estão ao redor de vocês, quer dizer 

que não há mais nenhum espaço, não há mais nenhuma situação em que vocês podem esperar 

esconder o que quer que seja de vossa eternidade, mesmo para vosso efêmero. Quer dizer que 

realmente e concretamente a supraconsciência toma o controle da Liberdade, e toma o controle e 

toma o encargo da dissolução de tudo o que pode restar de fragmentos da personalidade, de 

arcaísmos, de reflexos de defesa ou de erros de posicionamento. Quer vocês o queiram ou não, 

isso se desenrola agora em marcha forçada, às vezes até mesmo muito contundente, mas 

desembocará necessariamente, no Apelo de Maria ou antes eu o espero para alguns de vocês, 

nesse estado de felicidade, de Paz, de serenidade, que não tem necessidade de se voltar ao 

interior para se encontrar, é o interior que se desvela ao exterior. 

 

Não sei se faço bem em apreender esse movimento onde tudo o que era íntimo, interior, vivido no 

silêncio do coração, transparece em totalidade no exterior. Isso se vê mesmo nos aspectos de 

vossa pele, isso se vê no brilho de vosso olhar, isso se vê no frescor de vossa tez, isso se vê, 
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qualquer que seja vossa idade, nessa espécie de refrescamento que se produz em vosso corpo, ou 

não. Assim que a Alegria está aí, instalada, perpétua, permanente, e é cada vez mais acessível e 

visível, então nesse momento nada mais do efêmero, de vosso corpo, de vossa história, de vossas 

resistências, pode se manifestar. Mas isso, é um jogo, eu diria, ganha-ganha : seja que vocês 

deixam tudo ao que vocês se mantém, seja que a Luz vos fará deixar de qualquer maneira, vocês o 

sabem, no momento do Apelo de Maria e dos três dias de estase, que são, de fato, vosso 

sepultamento e vossa ressurreição. 

 

E certamente, vocês não podem decidir, a partir da posição de vossa pessoa, de mudar isso ; não 

há senão o desaparecimento de vossa pessoa e de vossa personalidade que vos coloca em alegria. 

Todo o resto não será senão sofrimento, resistências, dores e incapacidade para manter a Alegria, 

ou seja é mesmo mais o Amor por toda parte, que ainda era uma projeção, mas aí é a verdade de 

vosso coração que transparece em meio ao efêmero. E não haverá mais lugar para vos esconder, 

que seja no interior de vocês ou através do que quer que seja mais. Vocês apenas podem ser 

espontâneos, vocês apenas podem ser verdadeiros, a partir do instante em que a Alegria está 

onipresente. 

 

Então é claro, nós concebemos que essa Alegria permanente e perpétua possa, como dizer, irritar 

alguns de vossos irmãos e irmãs, despertos ou não, que não a vivem e que não podem nem 

compreender nem assimilar que vocês não sejam afetados. Uma vez que aquele que está em 

alegria não pode mais ser afetado por qualquer discussão ou qualquer doença que seja ; presente 

para não importa quem ao redor dele, ele pode apenas permanecer nessa Alegria. 

 

Aliás, fundamentalmente, esses seres que vivem a Teofania perpétua, e vocês são cada vez mais 

numerosos, constatam o benefício, se posso dizer, desse estado, em tudo o que vocês 

conheceram ou viveram anteriormente, porque aí há a Evidência, há o estado de Graça, há a ação 

de Graça, há a Morada da Paz Suprema, o que quer que vocês façam de vossos dias, o que quer 

que se apresente na tela de vossa consciência efêmera que aliás quase não existe mais para 

muitos irmãos e irmãs, tal como nós o vemos de onde nós estamos. 

 

Vocês estão cada vez mais com o coração em Fogo, cada vez mais nesse desapego que não é um 

falso desapego, mas que é uma ausência de agarrar-se, se posso dizer, quaisquer que sejam vossas 

circunstâncias efêmeras. Isto é que durante este mês de agosto, tudo vai se resumir a isso : vocês 

estão em Alegria ou vocês não estão em Alegria. E além disso, quando essa Alegria se instala de 

maneira cada vez mais permanente, o momento em que ela vos deixa – de fato são vocês quem a 

deixam porque a pessoa está ali -, vocês parecem cair numa espécie de desespero que nunca dura, 

é claro, uma vez que qualquer um, tem a possibilidade, doravante, de se colocar por si mesmo em 

Teofania – com vocês mesmos -, em não importa qual momento. Basta pensar para se colocar no 

coração, não intelectualmente, não com a energia, mas concretamente, diretamente pela 

consciência. 

 

No mês passado, eu vos disse que era necessário bater em vosso peito, bater nessa região para 

senti-la, mas agora, como a supraconsciência está aí de maneira cada vez mais evidente, vocês 
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somente têm de dirigir vossa supraconsciência ao centro de vosso peito e vocês verão bem o que 

se passa : a Alegria retornará imediatamente. Se há sofrimento, ele desaparecerá imediatamente ; 

se ele não desaparece de imediato, isso quer dizer que vocês não estão no coração, porque 

mesmo se vocês têm uma doença que faz sofrer, ou se vocês têm um sofrimento moral ou um 

sofrimento de qualquer natureza que seja, em meio ao vosso personagem, se vocês se colocam na 

Alegria, há uma resiliência imediata, cada vez mais rápida e quase instantânea. 

 

Então com isso, é fácil escolher, é claro, mas façam a experiência vocês mesmos. E se pelo 

contrário vocês não encontram a Alegria, é que ainda há coisas que não estão esclarecidas, que 

doravante vocês não podem esclarecer e resolver por vossa consciência, vocês mesmos, uma vez 

que não há mais consciência pessoal, cada vez menos, vocês têm apenas essa supraconsciência à 

disposição, e ela é Inteligência, ela é Graça, ela é ação de Graça, mesmo em vosso corpo. 

 

Assim vocês veem, não há melhor juiz, se posso dizer, de vocês mesmos, porque ninguém mais vos 

julga em relação a isso, há somente vocês mesmos em face de vocês mesmos. É por isso que as 

Teofanias, que vocês decidem seguir entre as 17 horas e 22 horas, que seja apenas cinco minutos 

ou a noite toda, é necessário que isso transpareça agora, a partir de vosso primeiro despertar pela 

manhã. Se na manhã de vosso despertar, vocês não têm essa Alegria presente, isso quer dizer que 

é necessário reinstalá-la, e muito rapidamente. E todas as ocasiões de vossos dias vão ser um 

meio, de algum modo, de vos lembrar e de vos fazer lembrar que vocês têm todo o potencial em 

vocês, desse Feminino sagrado, desse Masculino sagrado, desse Andrógino primordial, para se 

reinstalarem no Fogo do Coração. 

 

Mas mesmo se vocês não sentem a vibração, vocês verão que a Alegria estará aí. Se vocês não 

estão em alegria, vocês só podem culpar a vocês mesmos, não há ninguém mais responsável, 

mesmo se, é claro, nos jogos pessoais, pode vos parecer que sempre é culpa do outro. Mas eu os 

lembro de que o outro, é você, portanto isso quer dizer que essa aprendizagem que vocês vão 

fazer, que dura todo o mês de agosto, ou que em 15 de agosto ou no eclipse do sol em 21 de 

agosto e 18 de agosto, passam-se as coisas maiores, não mudará nada disso, não é ? Onde quer 

que vocês estejam, se vocês estão em um lugar onde há terremotos, ou há inconvenientes 

climáticos, ou há uma insegurança, pouco importa, a única segurança hoje, ela é vossa eternidade 

e vosso coração que aparece em meio à tela deste mundo. Todo o resto apenas passa e passará de 

maneira indubitável cada vez mais rapidamente. Mas vosso marcador, é a Alegria. 

 

Assim essa Alegria, vocês não têm necessidade de ter o sorriso nos lábios porque é uma alegria 

que não é marcada na expressão de vosso rosto, mas que está marcada pelo que emana de vocês 

quando vocês estão efetivamente na consciência do coração. Vocês veem, eu não falo mais de 

vibração do coração, de tetraquihaxaédro, de Nova tri-Unidade, de Coroa ascensional, de Fogo 

Ígneo, agora nós vamos deixar cair todas as palavras, ir ao essencial : há a Alegria ou não há a 

Alegria. O que é que eu devo fazer se não há a Alegria ? É claro, vocês sempre têm a possibilidade, 

e por vezes o dever, de agir em meio a esse efêmero, mas assim mesmo tentem, mesmo se vos 

parece insuperável e difícil, colocarem-se no coração, não para se alinharem ou para se colocarem 

em meditação, mas na situação que é para viver, deixem vossa supraconsciência, pela atenção que 
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vocês colocam no coração, exprimir essa radiação, que é a radiação da Verdade e que não tem 

necessidade de vossa atenção, de vossa intenção, mas simplesmente de uma verdadeira 

humildade. 

 

E a única coisa a fazer, o que quer que vocês tenham de superar, de ultrapassar, de viver, de 

encarar durante este mês de agosto : é estar o mais frequentemente possível na Alegria, mas estar 

o mais frequentemente possível na vida. Estar na vida, é isso, é estar nessa Alegria agora, porque 

se vocês não estão na Alegria, vocês não estão na vida, é claro. E isso, vai vos aparecer de maneira 

cada vez mais evidente, e se os dias passam durante este mês de agosto, de maneira cada vez 

mais estrondosa. Lembrem-se de que isso não é jamais, jamais, uma punição de qualquer karma 

ou jamais uma punição de um irmão ou de uma irmã em relação ao que quer que seja. São os 

cenários quiméricos ligados à pessoa e à história. 

 

Na Alegria do coração, nessa Infinita Presença, eu não vou retomar todos os termos que vos foram 

dados e todas as abordagens, vocês são verdadeiros, vocês estão na Alegria, vocês não são 

verdadeiros, vocês não estão na Alegria, é tão simples assim. Assim vos é suficiente observar, 

porque o observador está cada vez mais presente, quer vocês tenham percebido ou não. Vocês 

estão cada vez mais, não vigilantes, mas vocês estão cada vez mais transparentes ao que se 

desenrola, quer vocês o aceitem ou não, e essa transparência, ela caminha nos dois sentidos. 

Vocês não podem mais se esconder atrás das posturas, dos sorrisos, atrás das frases bem 

elaboradas, vocês são verdadeiros ou vocês não são verdadeiros. 

 

Então certamente, como eu disse, isso pode ser incômodo. Se vocês vão ver vosso banqueiro, é 

melhor que reste um pouquinho da pessoa, mas isso não se produz todos os dias em vossas vidas, 

exceto se vocês mesmos são o banqueiro, é claro, mas isso, é uma outra história. Vocês sabem 

que, hoje, vocês são todas as idades, vocês têm irmãos e irmãs muito jovens e irmãos e irmãs que 

estão em plena atividade, eu quero dizer familiar e profissional, e vocês têm os irmãos e as irmãs 

que ultrapassaram tudo isso, que estão aposentados, e cada um em seu justo lugar para 

manifestar a Alegria. Não é necessário acreditar que aquele que é jovem e que não tem 

responsabilidades, ou aquele que está aposentado, tem mais vantagens em relação àquele que 

tem uma vida ativa, familiar ou profissional. Não há nenhuma diferença porque vocês estão 

exatamente no bom lugar que vos é necessário para viver o que é para viver, quer dizer estar na 

vida e estar na Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja vosso estado 

corporal, quaisquer que sejam vossos humores, se posso dizer, e o estado de vossas emoções se 

ainda há isso. 

 

Portanto tudo isso, alguns entre vocês já viveram no mês de julho, mas como agora é um processo 

que toca o conjunto da humanidade, e não mais somente aqueles que estavam despertos, na 

busca, ou liberados, mas isso concerne a todo mundo. E além disso vocês vão constatar ao redor 

de vocês, para os irmãos e as irmãs, a família que ainda dorme, que haverá mudanças 

surpreendentes : vocês têm irmãos e irmãs que de um dia para o outro vão perceber que eles 

podem estar na Alegria, sobretudo através de um sofrimento, de uma doença ou de uma 

depressão, é de qualquer modo surpreendente. 
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Isso faz parte da emergência total da Luz, isso faz parte da sobreposição e da justaposição que 

terminou, quer dizer que o efêmero se apaga cada vez mais. Vocês o veem no nível da estrutura 

social, vocês o veem no nível das religiões onde todos aqueles que defendem ainda uma religião 

se colocam cada vez mais em oposição e em confrontação pessoal e coletiva com as outras 

religiões, e é inelutável. É a guerra de todos contra todos. Mas é também a era da Alegria interior, 

da verdadeira Alegria, que não depende de nenhuma causa e de nenhum pré-requisito, se posso 

dizer, e que não tem nenhum objetivo além de estar na vida. 

 

Aí está o que se desenrolou em julho para os despertos, para os liberados, e para aqueles que 

sentem as energias, que começaram a se desenrolar também para alguns irmãos e irmãs que 

dormiam ou que eram materialistas ferozes, se posso dizer, e mesmo entre aqueles que estavam 

nas espiritualidades desviadas, quer dizer que acreditavam na New Age, que acreditavam em 

todas essas besteiras de uma nova vida sobre a Terra, de algum modo se dão conta de que não 

serve para nada esperar, uma vez que a esperança, a projeção, e a antecipação em qualquer 

futuro que seja, vocês o sabem, vos privam da Verdade e da Alegria. E aliás, é semelhante para 

aqueles entre vocês que observam todos os sinais dos Elementos, da sociedade. Hoje vocês 

constatam que vocês não têm mais necessidade de todos esses marcadores compulsivos, vocês 

sabem que vocês estão aí, verdadeiramente e concretamente. Então é claro, eu repito ainda uma 

vez, nem vocês nem nós temos a data exata, mas nós podemos sentir, como vocês, nós apenas 

podemos sentir em cada um de nós a grande Alegria da iminência do Apelo de Maria, e é isso que 

deve vos preencher de Alegria. Não são vossos pequenos dodóis, vossos pequenos problemas 

pessoais, vossas pequenas resistências, ou vossas pequenas sombras, caso contrário vocês os 

alimentariam ainda mais ao invés de deixá-los se evacuarem. E o único testemunho, o único 

marcador, é a dose, a quantidade e a qualidade da Alegria que vocês vivem nos momentos os mais 

simples de vossas vidas, quer seja olhando o sol, olhando um irmão ou uma irmã, quer isso seja 

olhando para vocês, uma nova leveza está acessível. 

 

E essa leveza, é a leveza da Liberdade, é a leveza da criança interior, daquele que realizou o 

Andrógino primordial, a fusão de seu Feminino sagrado e de seu Masculino sagrado, que não 

espera nada deste mundo e que nem mesmo espera mais o Apelo de Maria, que vive cada minuto, 

eu diria, com deleite, porque ele está totalmente ressuscitado e na vida, e isso se vê em todos os 

aspectos que vocês podem olhar desse irmão e dessa irmã, quer sejam as modificações físicas, 

quer seja a regeneração que se produz também pela Graça da Luz, e eu repito, qualquer que seja a 

idade. 

 

Tudo isso, vocês o veem ou não ao redor de vocês, e isso se torna cada vez mais evidente. Então 

certamente, o evidente também, isso vai em outro sentido, para aqueles entre vocês que resistem 

ainda e sempre à Luz, que não deixaram o que nós tínhamos chamado na época « o orgulho 

espiritual », quer dizer estarem apegados à Luz exterior e que não vivem a Luz interior. Mas isso 

também, de uma maneira ou de outra, vai se solucionar extremamente rápido. 
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Portanto vocês têm duas possibilidades durante este mês de agosto : ou vocês experimentam a 

necessidade de estarem em Alegria e de estarem mais leves, de estarem mais na vivência do Amor 

incondicional, então aproveitem os horários em que a radiação de Hercóbulus é perceptível na 

Terra, que são esses horários que nós vos demos e que hoje se estendem das 17 horas às 22 

horas, quando a Terra gira e se encontra sob a influência, vocês compreenderam, do Sol que está 

em fase de pôr do sol, desde o momento em que o sol desce, às 17/ 18 horas, até o momento em 

que ele está, nas latitudes medianas, posto ; quer vocês estejam no verão ou no inverno, quer 

dizer no hemisfério norte, sul, ou sobre o equador, não muda nada. 

 

Mesmo se o sol se põe mais tarde, a influência terrestre de Hercólubus se faz cada vez mais sentir 

uma vez que, vocês o sabem, o núcleo cristalino da Terra não está mais somente elevado no 

núcleo terrestre, mas se reuniu definitivamente ao Sol, e portanto a conexão com o Espírito de 

Verdade, o Paracleto, com a Matriz Crística, com o Espírito do Sol, o Logos solar como se dizia 

antes, se vocês querem, está realizada. É por isso que se por exemplo vocês testaram a água 

solarizada, vocês viram que essa água tem propriedades vibratórias a nenhuma outra semelhante, 

mesmo para aqueles que eram os devotos da medição radiestésica, por exemplo da vibração da 

água essencial ou da Terra. 

 

Vocês veem que hoje todas as medidas explodiram porque as medidas vão sempre de um ponto 

ao outro. Ora em um ponto dado, não serve mais para nada medir o que quer que isso seja porque 

vocês passam integralmente nesse novo paradigma da nova dimensão, aqui mesmo, nesta 3D que 

vive seus últimos dias. E tudo isso, é a nova liberdade daqueles que estão revestidos por seus 

corpos de Eternidade, por seus corpos de glória, e que ainda têm um corpo físico ou uma história 

unicamente para subsistir e estar na vida, em Eternidade, sobre a tela efêmera deste mundo. 

 

Então aí está o que vai se apresentar, ou que já se apresentou há muitos meses, mas sobretudo 

desde o início do mês de julho, e agora isso concerne absolutamente a todas as consciências. Nós 

vos falamos das consciências animais que podiam se aproximar de vocês, mesmo os animais ditos 

selvagens. Muitos entre vocês puderam verificar isso uma vez que certamente, esses animais 

selvagens não veem mais vosso predador de 3ª dimensão, mas eles percebem diretamente vosso 

corpo de Eternidade, muito mais facilmente, eu diria, do que os irmãos e as irmãs humanos. 

 

É a mesma coisa quando vocês passeiam, se vocês passeiam na natureza, nos vilarejos dos elfos, 

dos gnomos, nas comunidades dos dragões, perto da água, perto das árvores mestres ou das 

árvores muito simplesmente, vocês sentem que essas árvores, esses elementos da natureza vos 

vivificam de algum modo de maneira muito mais direta do que antes. E vocês veem muito bem 

também quando vocês estão, eu diria, nas atmosferas interiores ou exteriores tóxicas, vocês não 

têm necessidade de resmungar, mas vocês sabem que vocês devem penetrar ainda mais no 

coração para permanecer na Alegria e não reagir ou não confrontar. Não há outra alternativa 

porque como nós vos dissemos, cada um de vocês têm agora de se ocupar de vocês mesmos e 

resolver o que pensa ter de resolver, independentemente de qualquer olhar exterior. 
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Portanto cada um vive a Liberdade, essa nova transparência, essa Alegria cada vez mais presente, 

mas também as resistências cada vez mais presentes. E não há outra maneira de resolvê-las senão 

deixar emergir a Alegria, uma vez que mesmo entre os irmãos e as irmãs adormecidos, a Alegria 

apenas pede para ser manifestada, ela cresce do interior cada vez mais forte. Então mesmo os 

irmãos e as irmãs que não sabem o que são essas energias, essas vibrações e essas modificações 

da consciência, o vivem, mesmo se eles não sabem ao que relacionar, e pouco a pouco, alguns 

entre aqueles que nunca tiveram a ocasião de viver as vibrações ou de ouvir o que nós tínhamos a 

dizer à humanidade desde dezenas de anos, são capazes de ver por eles mesmos que se a 

consciência está em resistência, há sofrimento, e que se a consciência desapareceu em proveito 

da supraconsciência, então apenas pode haver a Alegria e nada mais, o que quer que se desenrole 

para o personagem e para a história. 

 

Isso se torna cada vez mais cortante, e corta cada vez mais, é isso que é necessário ver de maneira 

individual. Não serve para nada o que os irmãos e as irmãs do exterior vos dizem, porque se vocês 

o dizem, isso vos faz entrar em resistência. É cada um se ocupando de suas nádegas agora, e de 

sua intimidade, de maneira cada vez mais profunda, às vezes fazendo cessar as relações, as 

interações entre os irmãos e as irmãs, porque como nós vos dissemos, todos os irmãos e as irmãs, 

mesmo adormecidos, estão no interior de vocês, portanto não serve para nada se dirigir ao 

efêmero deles, dirijam-se à sua eternidade, que é vossa eternidade. Lembrem-se, é uma frase que 

frequentemente nós vos dissemos nestes últimos tempos, o Cristo disse : « O que vocês fazem ao 

menor entre vocês, é a mim que vocês o fazem. » 

 

Ora, vocês todos são o Cristo e isso, é necessário vivê-lo, até os sedimentos eu diria, sobretudo 

para aqueles que não poderão dizer, principalmente no Apelo de Maria, que eles não sabiam. Aí 

não haverá subterfúgios, não haverá fingimentos. Portanto não busquem fazer esforços, não 

busquem melhorar vossa apresentação, vosso personagem, não busquem resistir ao que é 

inelutável, quer isso seja a doença, quer seja a perda, quer isso seja uma mudança inesperada. Ou 

vocês resistem ou vocês são a Alegria, e se vocês resistem, eh bem há sofrimento, há a inversão de 

humor. Se vocês deixam a Alegria emergir, vocês vão perceber, se já não é fato, que não há 

nenhum esforço a fornecer e que era justamente o esforço para manter vossa pessoa ou vossa 

história que fazia a resistência, mas certamente não a Alegria, ela não pede senão para estar aí, 

qualquer que seja a duração do fim deste mundo nesta dimensão. 

 

Então vocês veem, tudo isso, talvez vocês o vivenciaram claramente ou ainda não, mas isso vai 

realmente se esclarecer com intensidade, uma intensidade que não deixa lugar para nada mais do 

que a alegria do Amor e o amor da Alegria. Todo o resto são apenas as veleidades, que isso seja 

para vocês, para os irmãos e as irmãs que vos cercam, para as famílias, para os grupos sociais, para 

os próprios países. É o um, ou o outro, e através disso, vocês assistem sob vossos olhos ao que eu 

tinha chamado há muito tempo « as duas humanidades », e vocês não podem mudar uma vírgula 

do que quer que seja no exterior de vocês agora. Há apenas vocês que devem mudar de olhar e de 

posicionamento da consciência, todo o resto segue e provém daí, com leveza e facilidade. Se não 

há essa leveza e se não há essa facilidade, é um convite, não para fazer esforços, mas para ser 

mais verdadeiro, para estar mais leve e estar na Alegria. 
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Vocês não podem trapacear, nem com o Amor nem com a Alegria. Vocês não podem trapacear 

com a Verdade, nem com vocês, nem com o outro, nem com a Luz, nem com a sociedade agora, 

quaisquer que sejam os resíduos, se posso dizer, dessa sociedade patriarcal agonizante. O que 

vocês veem na tela de vosso mundo, eu não falo somente dos Elementos, mas eu falo das 

atividades humanas agora, vocês veem pessoas que se confinam no extremismo de seu ateísmo, 

no extremismo de seu humanismo franco-maçon, vocês têm os irmãos que se confinam em sua 

religião, e aí, é claro, não há Alegria, há apenas a raiva, há apenas sofrimento, e depois vocês têm 

os irmãos e as irmãs que estão nessa leveza e nessa liberdade. E vocês têm isso sob os olhos por 

toda parte, onde vocês voltam vosso olhar. 

 

Portanto, em resumo, depende completamente de vocês para viver essas Teofanias perpétuas e 

permanentes. Não há nenhuma circunstância, nenhum elemento exterior, nenhum elemento de 

saúde e nenhuma história nem nenhuma pessoa que segure em relação a isso. Ou vocês o aceitam 

e vocês o vivem, ou vocês não o aceitam e vocês não viverão esse estado de Alegria até o Apelo de 

Maria. Cabe a vocês escolher, em vosso Espírito e em vossa consciência, pois é realmente de uma 

escolha que se trata. Não é um esforço, não é um melhoramento, não é alguma coisa a mudar ou 

a melhorar nas circunstâncias de vida ou na pessoa que vocês são, aí é realmente o 

desaparecimento de toda pessoa, ou não. 

 

Quem comanda, como disse o forte em voz, é o Absoluto ou o efêmero ? Vocês o veem, cada um 

de vocês, desperto ou não, o vê, e portanto vocês não podem se enganar nem enganar ninguém, 

cada vez menos. Não há mais espaço onde se refugiar, à parte é claro no Coração do Coração. E 

isso, nós vos dissemos suficientemente durante todos esses anos, desde 2012, desde 2013. 

Aqueles que não viveram isso, entre os despertos, podem apenas culpar a eles mesmos uma vez 

que vocês o veem ao redor de vocês, e é extremamente contagioso, vocês estão em um ambiente, 

há a Alegria ou não há a Alegria. Essa Alegria, eu vos disse, ela transparece ; não há necessidade de 

palavras, não há necessidade de discursos, não há necessidade de sorrisos, não há necessidade de 

manifestar essa Alegria, ela emana por ela mesma. Se vos parece dever fazer um esforço, é que 

vocês ainda estão em vosso personagem, e qualquer personagem que permanece no personagem 

vai ser conduzido a se reposicionar de maneira, como eu disse, estrondosa. 

 

Aí está. Portanto isso não é uma advertência, é antes uma muito boa notícia que eu vos anuncio : 

a partir de hoje, a Alegria está acessível a cada um, desperto ou não desperto, e é a cada um de 

vocês que pertence escolher a Alegria ou os inconvenientes da pessoa e da história. E tudo isso vai 

se jogar, vocês vão ver, em vossa consciência como por toda parte ao redor de vocês, entre os 

amigos, entre a família, e na terra. E certamente, se não há Alegria, vocês deduzem o quê ? Que 

no nível dos grupos sociais, isso vai ser cada vez mais colérico, cada vez mais violento, cada vez 

mais ilógico, cada vez mais absurdo. Mas aí vocês não podem nada, vocês podem apenas 

constatar isso pois vocês estarão tão imersos, se vocês o são, nessa Alegria, que vocês verão de 

algum modo todas as falsidades que se desenrolam em meio à Ilusão deste mundo, mas vocês não 

serão mais afetados de nenhuma maneira. 
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Aí está o que eu tinha a vos dizer, eram palavras muito simples e eu resumi isso, para este mês, 

até o Apelo de Maria. Quer ele aconteça nos primeiros dias de agosto, que ele não aconteça 

durante o mês de agosto não muda nada da ocasião, e isso já foi dito no início do mês de julho. 

Assim tudo isso, é essa Teofania perpétua ou a raiva, é essa Alegria permanente ou inversão de 

humor e tristeza, não pode mais haver meia medida, quer dizer que vocês não podem mais oscilar 

de um estado a outro agora. Vocês estão, não irremediavelmente, mas vocês estão fixos em um 

estado ou em outro, e se vocês estão fixos no que não é a Alegria, então deixem a Alegria nascer, 

é tão simples assim. Não há nada mais a fazer do que deixar a Alegria aparecer, transparecer, e 

colocar fim a tudo o que se opõe. 

 

Vocês não podem mais nada por vocês mesmos. O que quer que vocês tenham constatado como 

reposicionamento de vossa consciência, o que quer vos tenha sido mostrado, vocês não têm mais 

a possibilidade de agir por vocês mesmos porque vocês não têm mais realmente e concretamente 

os meios de modificar, pela pessoa, alguma coisa de vossa situação. E além disso, para muitos 

irmãos e irmãs adormecidos ao redor de vocês, vocês o veem, isso vos dá a impressão, quer sejam 

os amigos, a família, que alguns se esforçam em sua ilusão, através das doenças, através dos 

sofrimentos, através das depressões, dos acidentes, das doenças graves, mas tenham confiança. 

 

Mesmo se vocês veem a Verdade, quer dizer essa espécie de naufrágio de algum modo da história 

da pessoa, saibam que no final há a ressurreição. Não se deixem perturbar pelo que se desenrola 

na tela dos outros, vejam simplesmente vossa própria tela. A melhor maneira de ajudar o conjunto 

da humanidade agora, e a Terra, é estar em Alegria. Não é no efeito de projetar vossa consciência 

ou de projetar o Amor, é serem vocês mesmos, quer dizer cessar toda projeção do que quer que 

seja, de nada refrear dessa Alegria que pede apenas para aparecer cada vez mais com evidência. 

 

Aí está o que me foi encarregado de vos entregar. Então é claro, haverá uma intervenção em torno 

de 15 de agosto, de Maria dessa vez, que vos avisará, eu penso, com um pouco de antecedência, 

de maneira a ser em comunhão com ela no momento em que ela se exprimirá. Mas talvez ela se 

exprimirá de maneira coletiva se o sinal celeste aparece antes, eu não posso vos afirmar. Mas se 

daqui ao 15 de agosto, não se passa nada no céu, e eu não falo, é claro, do clima hein, nem dos 

meteoritos, eu falo de Nibiru evidentemente, então vocês têm todas as chances de que Maria 

intervenha próximo do 15 de agosto para especificar um certo número de elementos em relação 

ao que eu acabei de dizer e que aparecerá cada vez mais na tela de vossa vida, de vossa 

consciência, e de vossa sociedade. 

 

Aí está, caros irmãos e irmãs, o que eu tinha a vos dizer, com todas as minhas bençãos, com as 

palavras as mais simples que eu pude encontrar para exprimir isso, porque é a verdade. Eu dizia 

frequentemente o medo ou o Amor, mas o medo não era irritante, ele podia estar mascarado, e 

agora eu vos digo a Alegria perpétua, ou a raiva e a tristeza, não há outra alternativa. Cabe a vocês 

escolherem, porque são vocês que escolhem, não é a Luz nem as circunstâncias de vossa vida. 

Aceitem isso, verifiquem-no por vocês mesmos e nós falaremos disso novamente, seja todos 

juntos de viva voz, seja se Maria retorna, na ocasião de retornar, próximo de vosso 15 de agosto. E 
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o resto do tempo, o melhor, é entrar em vosso silêncio interior e encontrar essa Alegria que está 

ali e que não pede senão para florescer na tela de vossa consciência. 

 

Eu vos transmito todas as saudações dos Anciãos, das Estrelas, dos Arcanjos e da Confederação 

Intergaláctica dos Mundos Livres. Estejam seguros de nosso apoio, de nossa presença, de nosso 

Amor e da iminência do que nós esperamos com vocês. 

 

Eu vos transmito todo meu Amor, e eu vos digo, e vos desejo, um excelente mês de agosto do ano 

de 2017. Eu abraço cada um em meu coração e vos digo de qualquer maneira até logo, na 

Eternidade. Até breve. 

 

 

 

*** 
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