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- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

Primeira mensagem do Arcanjo GABRIEL no site Autres Dimensions

Eu sou GABRIEL, Arcanjo e Mensageiro.
Recebam as minhas homenagens e os meus respeitos, queridos Mestres da Luz, queridos Filhos da Luz.

Em meio ao Conclave, chamam-me de Mensageiro e de Ancião.
Isso é devido à minha função.

Eu sou, de fato, o Príncipe das eras e o Ancião.
Aquele que insufla a Luz branca na ordem dos Melquizedeques.
Eu sou aquele que comunica e transmite a Vontade d’A FONTE.

Eu sou aquele que entrega os ensinamentos e que anuncia a Boa Nova.
Eu sou o responsável pelas memórias das Dimensões.

Eu sou o Ancião.
A minha radiação é a Luz branca.

Eu inscrevo em mim as memórias.
Eu transmito em meio aos Multiversos a Vontade d’A FONTE e eu a coloco em prática.

Eu sou também aquele que confere a Sabedoria e a Verdade no absoluto e na relatividade.
Eu sou aquele que anuncia a Boa Nova e vocês estão, neste Universo dissociado, no momento da Boa Nova.

Isso é sentido, pressentido ou apreendido pelo ser humano desde alguns anos do seu tempo.
Eu sou aquele que permite a comunicação de plano a plano.

Eu sou a Sabedoria da Verdade.
Eu sou a Verdade da Sabedoria.

Eu me apresento a vocês para abrir algumas portas de comunicação.
Eu venho estabelecer, em vocês, a comunicação entre a sua parte encarnada e aquela que lhes é

desconhecida ou que lhes foi ocultada, para a maior parte de vocês.
Eu venho estabelecer o Cordão Celeste, permitindo-lhes comunicar-se em meio aos Multiversos com as suas

Dimensões escondidas.
Certamente, isso não é suficiente para ativar o seu Selo Transdimensional, mas isso vem revelar-lhes a

Verdade.
Isso é possível por Decreto Divino, não somente para vocês que estão aqui, mas para toda a humanidade.

Eu chego à terça parte do caminho realizado pelo Arcanjo MIGUEL, o Bem Amado, e pelo conjunto do
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Conclave.
Eu venho lhes dar a compreensão da Alegria Interior, não com o seu cérebro, mas com o seu Coração.

Eu venho lhes permitir viver, em Verdade, em meio à Verdade.
Eu venho apagar em vocês o que não é da ordem da Luz, se vocês aceitarem.

Eu venho transcender os seus medos, as suas faltas, oriundos da sua personalidade, mas que não conhecem
a sua Eternidade.

Eu sou, lembrem-se, o Ancião das eras, eu sou o Venerável, também.
Eu me sento à direita do Pai, d’A FONTE e eu expresso, em meio aos Multiversos, a sua Vontade.

Eu disponho as eras nas diferentes Dimensões.
Eu disponho em vocês a comunicação, em vocês e nas outras Dimensões.

Eu revelo em vocês as memórias, transcendendo-as.

Eu descerro em vocês as portas do esquecimento, a fim de encontrarem, se tal for o seu desejo, as suas
filiações.

Eu venho também renovar o juramento da sua conexão com a Fonte Suprema.
Eu conheço tudo de vocês, individual e coletivamente.

Eu sou também o registro das memórias dos Universos, na sua totalidade.
Eu sou a Luz branca na qual se inscrevem os atos dos Multiversos, as criações dos Multiversos em meio aos

indivíduos, aos planetas e às Galáxias.
Eu confiro àquele que me escuta, àquele que me ouve, àquele que me percebe, a liberação dos apegos

pesados e densos.
Vocês podem me chamar.

Eu estou à disposição de vocês, doravante, a fim de aumentar em vocês a Radiância d’A FONTE, a Radiância
da Luz branca sem mácula.

Eu sou a Eternidade revelada, eu sou a memória dos Universos, eu sou também a sua própria memória.
Sendo o Mensageiro, e anunciando a Boa Nova a vocês, eu posso também, durante um tempo relativamente

curto do seu tempo, tentar intensificar a nossa comunicação.
Através das suas Radiâncias, através das suas palavras, através das suas interrogações, eu posso iluminar o

seu caminho.
Vocês podem me pedir a Graça da Luz branca em um setor da sua vida.

Eu estou aí para isso.
Esta é a primeira parte da minha revelação a vocês.

NDR: cada participante/estagiário faz então o seu pedido particular.
Eu os abençoo.

Eu os amo.
E eu anuncio a Alegria a vocês.

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

Mensagem do Venerável ARCANJO GABRIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a1d.html
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- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

~ Alinhamento com a Verdade para o estabelecimento do Ser ~

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Recebam, almas humanas, a minha Bênção.

Eu sou o Arcanjo que, em meio a esta Dimensão e em determinados períodos, em determinados tempos da
história, vem anunciar, prevenir e comunicar.

Eu sou a Luz e a Verdade, e eu sou a Presença.
Hoje, e dentro de pouco tempo, eu irei acrescentar a especificidade da minha Radiância, já apresentado no

anúncio feito por MARIA.
Eu vou intervir também, de maneira específica, durante o mês de março do próximo ano, a fim de introduzir, em

meio à sua Consciência, a relação e a evidência existente entre a Luz e a Verdade.
A mentira participa da Sombra e da dualidade.

A Verdade, expressa pelas suas palavras, pelo seu comportamento, em relação a vocês mesmos e em relação
ao exterior, leva à definição da Luz.

Quanto mais vocês se aproximarem da Verdade, quanto mais vocês estiverem em Comunhão com esta
Verdade, mais a Luz se estabelece.

A Luz Autêntica é a Verdade.
Ela é também a Presença.

A Luz apenas pode existir no nível Vibral a partir do momento em que, vocês mesmos, estiverem alinhados à
sua própria Presença e à Verdade.

A Verdade é o que resulta, não na moralidade, mas sobretudo no seu sentido da ética e da responsabilidade.
Hoje, na era de Revelações, o mundo da mentira, o mundo da Ilusão revela-se ao seu olhar lúcido, pela

irrupção da Vibração da Luz, correspondente à Verdade.
A mentira não pode mais persistir quando a Luz e a Verdade surgirem em vocês e ao redor de vocês.

A própria manutenção da Ilusão causa sofrimento.
A aceitação da Luz e da Verdade leva e implica na Alegria.

***

Estando alinhados à sua Presença, à sua Verdade, alinhados ao impulso da Luz Vibral, vocês irão se aproximar
inevitavelmente da Presença, da Alegria e da Unidade.

Não pode ali ter Unidade quando não houver harmonia e sincronia.
Não pode ali existir a Unidade enquanto vocês estiverem mentindo, em relação a vocês mesmos e em relação

ao outro, seja quem for esta outra pessoa.
A Verdade tem um preço, mas este preço não é muito grande para poder encontrar a Alegria, para poder

encontrar a Verdade, para poder encontrar a Unidade.
Cabe a vocês escolher.

Gradualmente e à medida do impulso da Radiância Arcangélica, gradualmente e à medida do impulso
Vibratório emitido pela FONTE e pelo Arcanjo MIGUEL, vocês irão receber os impulsos da Verdade em meio à

sua Consciência.
Isso vai requerer um esforço para se ajustar a falar e a viver na Verdade.
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Para alinhar-se à Unidade e ao Estado de Ser, será preciso Ser esta Verdade.
A Verdade é, de algum modo, a prova do alinhamento com a Luz Vibral.

Qualquer falsificação tende a curvar a Luz e, então, a desviá-la.
O princípio da mentira tem governado toda a humanidade desde tempos imemoriais.

Era preciso, até agora, uma tenacidade a toda prova, uma vontade feroz e inabalável para se aproximar da
Verdade.

O que está chegando a vocês, bem amados humanos nesta encarnação e neste período, é a revelação da
Verdade, o fim então das ilusões, das mentiras, das falsificações.

Isso acontece no exterior de vocês, mas deve também ser construído e deixar-se construir no Interior de
vocês.

Às vezes, isso irá exigir esforços em relação aos seus hábitos.
Às vezes, isso será mais fácil.

Mas, no entanto, o alinhamento com a Verdade é a condição absoluta para se estabelecer na Verdade do seu
Estado de Ser.

***

Vocês são, então, convidados a viver na Verdade.
Vocês são, então, convidados a viver na Luz.

Um resulta do outro.
A Verdade é a Luz.

A Luz leva à Verdade.
Colocar-se na Luz, iluminar-se, consiste, além do mental, em apreender, no instante e na Consciência, a

Verdade.
É preciso estar atento, estar consciente a cada minuto da sua vida.

Esta consciência não é unicamente uma atenção ou uma concentração.
Esta vigilância é, antes de tudo, uma Alegria.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem na vigilância e na consciência comum, gradualmente e à
medida que vocês se aproximarem da Verdade e que vocês operarem na Verdade, a Alegria irá se estabelecer

em vocês.
O alinhamento com a Verdade e com a Luz proporciona uma satisfação que jamais os sentidos poderão se

equiparar.
No início, isso requer alguns esforços de vigilância, de atenção, de observação das suas palavras e dos seus
comportamentos e das suas ações, em meio mesmo à vida cotidiana, a fim de encontrar o comportamento de

acordo com a Unidade, as palavras de acordo com a Unidade, o olhar em relação direta com a Luz e a Unidade.
Se vocês se esforçarem, vocês vão viver o resultado Interior que é a Alegria.

A Alegria que resulta no Estado de Ser.
Trata-se aí, não de uma vigilância do mental, mas de uma vigilância Vibratória, de uma percepção.

***

A cada vez que vocês entrarem em ressonância com a Verdade e a Luz na sua vida rotineira, vocês irão
perceber uma Vibração específica e um contentamento que rapidamente vai se tornar uma Alegria Interior,

percebida por uma Vibração precisa no meio do seu Ser.
Isto é um aprendizado importante no caminho da própria liberação da mentira.

Vocês não podem pretender a Verdade e manter a mentira.
Vocês não podem pretender o Estado de Ser e manter a Ilusão.

Isso está bem além do que lhes foi pedido até agora.
O conjunto do seu Ser, o conjunto dos seus componentes, deve colocar-se em conformidade com a Verdade.

Gradualmente e à medida que vocês realizarem esta conformidade, vocês irão se aperceber e perceber
facilmente, e cada vez mais facilmente, que essa é a sua natureza e a sua Vibração.

A Verdade é Vibração.
A Verdade é alinhamento.

A Verdade os faz entrar na Alegria.
A mentira os afasta da Alegria.

Compreendam bem, com a sua cabeça e com o seu Coração, que nós estamos aí, muito além dos conceitos
usuais, em meio à humanidade, da moralidade.

A moralidade é em função das épocas.
Muitos seres se dizem moralmente perfeitos e os comportamentos são imorais.



Isso não será mais possível.
Vocês não poderão mais pretender a uma coisa e viver o contrário, exceto pagando com grandes sofrimentos,

em meio mesmo à Consciência e em meio mesmo à Vibração.

***

O apelo da Luz, o apelo da Verdade e o apelo da Unidade ocorrem em meio à sua humanidade, de maneira
cada vez mais insistente.

Cabe a vocês ali responder, cabe a vocês se adaptar e se alinhar, em Verdade, à Verdade.
Não a Verdade do seu ponto de vista, não a Verdade do seu julgamento, não a vida do seu mental.

Mas, bem mais, a Verdade da Luz e da Unidade.
Ela é, então, Vibração, percepção, sensação e não procedente de qualquer análise, ou de qualquer cálculo,

seja ele qual for.
A Verdade é espontaneidade.

A Verdade não tem necessidade de reflexão para se estabelecer.
Ela deve fluir através de vocês como uma nova natureza, reforçando em vocês a Vibração da Alegria e o seu

brilho de Luz.
Cultivar a Verdade é benevolência.

Cultivar a Verdade é estar em concordância com a Unidade.
Praticar a Verdade é o meio mais rápido de penetrar no Estado de Ser.

Isso requer de vocês, ao mesmo tempo, o Abandono, como definido pelo Arcanjo ANAEL, mas também uma
atenção e uma tensão para este objetivo.

O Abandono à Luz e a tensão para a Verdade participam do estabelecimento, em vocês, da Unidade.
Vocês devem estar, no sentido da totalidade do seu Ser, sem zona de Sombra, o que equivale a dizer, sem

mentir.
Vocês devem poder ousar afirmar, não a verdade do seu mental, mas a Verdade do seu Ser, vendo-se cara a

cara e olhando para o outro quando o outro estiver implicado.
Cara a cara.

Estando no Coração.
Uma série de situações que todos vocês, sem exceção, aceitaram e vivenciaram, pois isso era mais fácil, pois
vocês não gostavam de conflito, pois isso era prático, vocês irão constatar muito em breve que isso não pode

mais existir.
O impulso da Luz, o impulso da FONTE, pede para estarem nesta justeza, e será pedido cada vez mais, não

por palavras, mas pela própria Vibração.

***

Gradualmente e à medida do aprendizado da Verdade, e gradualmente e à medida que vocês ali se
adequarem, vocês irão constatar que a Vibração do seu Ser, no nível da Coroa Radiante do Coração e da

cabeça, acaba se harmonizando e se acertando.
Ao praticar a Verdade, vocês ficam em paz com vocês mesmos e com o mundo.
Ao se afastar da Verdade, vocês perdem a paz e vocês se afastam do Coração.

O que, em certas circunstâncias, anteriormente, lhes parecia benigno como mentira ou como fuga, irá lhes
parecer impossível de continuar.

Vocês serão obrigados a ajustar os seus comportamentos em relação à Vibração da Verdade.
Isso pode lhes custar no início, mas, no entanto, vocês irão descobrir rapidamente que isso, para vocês, tornar-

se-á extremamente fácil e não poderá ser de outra forma, a partir daquele momento.
O ser humano, em meio a esta Ilusão e em meio a esta sociedade, construiu tudo em compromissos e

comprometimentos.
Seja qual for a importância desses compromissos e desses comprometimentos, tudo foi construído de acordo

com regras de lucro ou de perda mínima.
Hoje e muito em breve, isso vai passar em segundo plano.

Somente vai importar a qualidade da relação com vocês mesmos e com o Universo inteiro.
Estar na Verdade significa estar na Vibração e na Luz.

Mesmo os seres que não estiverem em um caminho espiritual, propriamente falando, irão compreender isso.
Em breve, a maioria não poderá mais trapacear.

Isso, evidentemente, pode provocar em meio à sua humanidade, em um primeiro momento, fenômenos
violentos, como vocês os definem.

Mas não se deixem enganar, nem serem provocados por essas violências.
Elas são feitas por aqueles que irão descobrir, de maneira abrupta, a Verdade e luz.

Vocês não devem nem julgá-los, nem condená-los, nem ali participar.



A Revelação da Luz e da Verdade, em meio à Vibração, necessita, para cada ser vivo, de fases de
reajustamento.

Para os seres em busca desta Unidade, os reajustes serão mais simples.
Mas vocês devem aceitar que para os seres que não conhecem esses princípios, isso pode passar por

fenômenos de revolta e de revolução, por fenômenos de violência.
Eles apenas refletem, de maneira violenta, a colocação na Unidade.

Dessa maneira, então, não julguem, dessa maneira, então, vão além da primeira reação do que vocês veem.

***

Vocês vão ajudar muito no estabelecimento da Verdade e da Luz, em meio a este mundo, ao aceitarem viver
na Verdade, ao aceitarem desvencilhar-se do que podia por vezes esconder as suas fraquezas.

Não se esqueçam de que o outro vai estar na frente de vocês, e que o seu próprio olhar lúcido vai perceber a
mentira com pesar.

Então, aceitem com humildade, com simplicidade, com honestidade, deixar estabelecer-se o reino da Verdade
e da Luz em vocês, esta Presença que irá preenchê-los de Alegria quando vocês tiverem dado, aí também, o

passo necessário para o estabelecimento da sua Verdade, em meio à Verdade eterna.
Vocês são levados a reencontrar a sua dimensão eterna.

A sua dimensão, como foi dito, de Semente de Estrela, de Ser da Eternidade e de pura Luz.
A pura Luz não pode suportar a Sombra.

A Sombra é densidade e peso.
A mentira é um fardo e ela impede a sua liberação.

O aprendizado da Verdade irá tirá-los, de maneira inexorável, desta sociedade da mentira, irá tirá-los, de
maneira inexorável, dos compromissos, sejam eles quais forem.

O estabelecimento da Unidade e do seu estado de Estado de Ser é a este preço.
E este preço não é tão alto, pois vocês irão perceber, bem depressa, os benefícios, pela Vibração e pelo

Coração, de estar na Verdade e de não colocar distância entre o que vocês vivem no Interior e o que vocês
têm que viver no exterior.

Algumas situações ou algumas condições de vida irão lhes parecer cada vez mais intoleráveis.
Assim que a falsificação e a mentira intervierem em uma relação ou em um fato, vocês irão sofrer.

Isso não é uma punição, mas, pelo contrário, uma liberação.
É o mecanismo de aprendizagem que vocês têm que viver.

Há certamente outros durante esta fase de desconstrução importante que está chegando, agora, para vocês,
muito rápido.

Compreendam e aceitem que isso é necessário para o estabelecimento do que vocês procuram, do que já
São, mas de maneira ainda mais visível, ainda mais perceptível e demonstrável.

Sem uma palavra.
Sem mentiras.

Estando simplesmente na Unidade e na simplicidade.
Vocês podem pedir a minha ajuda para isso.

Eu tenho a experiência em meio à sua Dimensão, que eu dirijo desde a minha Dimensão.

***

Então, estão aí as poucas palavras que eu tentei gravar em vocês.
Palavras simples, pelo menos, é isso que eu espero.

Então, eu lhes peço agora para acolher pela Vibração e pela Luz e pela Verdade, a transcrição Vibratória das
palavras que eu acabei de pronunciar.

... Efusão de energia ...

Aí está, bem amados humanos, o que eu queria lhes transmitir.
Eu gostaria de dizer, antes de me retirar, que a cada vez que vocês derem um passo para a Unidade e para a
Verdade e para a Luz, estabelecendo-se nisso em vez de mentir, para vocês mesmos ou no exterior, vocês
irão sentir, irão perceber esta Vibração em meio ao seu Coração e à sua cabeça, e também um véu de Luz

branca será colocado sobre os seus ombros.
Esta percepção é para vocês o meio de se aproximar da sua Essência, da sua Presença e do seu Estado de

Ser.
Eu lhes apresento, agora, os meus agradecimentos e a minha gratidão por terem me escutado e ouvido e

percebido o que eu tinha para dar a vocês.
Eu sou o Arcanjo GABRIEL e eu os abençoo.



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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO GABRIEL no site francês:
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Saudações a vocês, filhos da Lei do Um.

Sou Gabriel, Arcanjo.

Eu sou o Mensageiro.

Sou aquele que, do fundo dos tempos e do fundo das idades, assegura a perenidade da Verdade, a Verdade
absoluta, e não a verdade relativa que existe nas Dimensões inferiores.

Eu sou o Mensageiro.

Eu sou aquele que vigia no tempo.

Sou aquele que vigia sobre o desenrolar dos tempos e das idades.

Na Dimensão Arcangélica, nomeiam-me o Ancião.

Esta denominação corresponde à minha antiguidade, à minha capacidade de colocar na Luz e na Verdade o que
deve ser colocado, assim como anunciá-la e prepará-la.

Com sua permissão, com seu acolhimento, eu lhes proponho acolher minha Radiância e minha Essência, em sua
Consciência, em suas estruturas, preparando assim, em vocês, a aproximação de sua consciência com minha

Consciência, a fim de nos reencontrarmos, de maneira Vibratória e de maneira íntima, de Essência a Essência, a fim
de dar sentido a seu caminho.

A Verdade, como foi dito, os libera do que vocês chamam o mal.

A Verdade absoluta, e não a Verdade relativa, Verdade absoluta da Luz e de sua Vibração, Verdade absoluta do
que vocês são para além da aparência, para além de suas Crenças.

Então, eu lhes proponho acolherem alguns minutos nossa comunhão,

Queiram, então, acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Lei do Um, vamos, se querem, juntos, abrir um espaço de Luz, um espaço de Vibração e um
espaço de perguntas.

Eu sou aquele que foi chamado o Mensageiro.
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Eu dirijo o planeta Mercúrio.

Sou o Guardião, enfim, o Guardião das idades, assim como lhes disse.

Eu sou aquele também que nutre, de sua Luz e de sua Vibração, o conjunto da Assembleia dos Melquisedeques
com a qual tenho ligações privilegiadas, Vibratórias.

Estou com vocês além de minha Radiância, para tentar esclarecer o que, em vocês, tem necessidade de sê-lo, não
para seus questionamentos em relação com sua vida nesta Dimensão, mas bem mais para esclarecer o que deve
sê-lo sobre seu caminho para a nova Dimensão, para esclarecer em vocês a Verdade, Verdade absoluta e não

relativa.

Então, caros filhos da Lei do Um, vamos, juntos, esclarecer e revelar.

Assim, neste espaço, lhes é possível interrogar-me sobre os elementos de que acabo de falar.

Eu lhes dou a palavra.

***

Questão: em que a sua relação com os Melquisedeques é privilegiada?

Eu sou aquele que vigia para que a Luz branca, a irradiação da Fonte e a irradiação do Senhor Metatron,
cheguem sem modificação alguma, na Consciência de cada um dos Melquisedeques, a fim de que cada um deles

tome as decisões exatas para a evolução deste planeta e para a evolução de cada um de vocês, para que a
herança da Fonte, também, não se perca jamais nesta Humanidade.

Sou portanto, eu diria, o Mensageiro da Fonte junto aos Melquisedeques.

Do mesmo modo que o Mensageiro da Fonte junto aos Arcanjos é Lorde Metatron, do mesmo modo que o
mensageiro dos Arcanjos junto a vocês, é Anael.

O Mensageiro é o transmissor, aquele que é a garantia da autenticidade e da Verdade.

***

Questão: sinto-me diferente, como mãe, daquela que criou meus filhos. Como ajustar-me a esse novo papel?

Cara filha da Lei do Um, é preciso bem admitir que o que você chama relação filial apenas existe em sua
Dimensão falsificada.

Nas Dimensões unificadas, nenhum ser é filho de ninguém, e sim é o filho da Fonte.

Mesmo o que foi criado nas Dimensões inferiores, fato, por exemplo, desta Dimensão, vocês são filhos de Maria,
todos, sem exceção, ilustrando com isso, um princípio de filiação e de Criação e não de dependência.

Aí está toda a diferença entre a Verdade absoluta da filiação à Fonte e a verdade relativa da filiação de uma
criança.

Em sua Dimensão, vários são aqueles que disseram que seus filhos não eram seus filhos.

Essa é uma Verdade absoluta, mesmo em sua Dimensão.

Assim, portanto, elevar o nível de clareza e de Vibrações, elevar seu nível de Consciência, concorre para fazer cair
as máscaras ilusórias da filiação.

Assim, portanto, uma mãe que se eleva nos domínios do Absoluto, é obrigada a deixar cair as regras de
pertencimento, as regras sociais e as regras afetivas que prevaleceram até então em sua Dimensão.

Para ser livre é preciso liberar-se.

Liberar-se não quer dizer abandonar os seres, mas entregar-lhes sua liberdade e sua responsabilidade.

Não há idade para isso.
É a verdade que você vê hoje.

Então, obviamente, aquele ou aquela instalado(a) nesta relação e que ainda não fez esse caminho de liberação,



pode viver isso de maneira difícil, mas não deve voltar atrás na verdade relativa, mas sim prosseguir na Verdade
absoluta, que permitirá, no final, àquele que sofre, liberar-se e tornar-se um ser livre, e não submetido às leis

hereditárias, às leis filiais, inventadas em todas as peças.

É-lhes preciso admitir e viver que, na Verdade absoluta, o ser humano é livre, mas nesta Dimensão aprisionante,
que perdeu sua Fonte e sua relação com a Fonte, vocês experimentaram e criaram em todas as peças, laços,

regras, leis e Crenças.

Se eu lhes dissesse que mesmo a fecundação, a gravidez, é uma Crença e nada mais, isso é uma Verdade absoluta
que pode no entanto chocá-los em sua verdade relativa.

E, no entanto, esta forma de procriação apenas existe em sua Dimensão, e em nenhum outro lugar.

Os laços que vocês estabeleceram, dentro de suas famílias, em sua hereditariedade, que são para vocês como
boias de seguro, são de fato apenas paródias e falsificações de seu verdadeiro Laço Único para a Lei do Um, para

a Fonte.

Certamente, a revolução de Consciência que você vive implica nesses sacrifícios.

Ainda uma vez, o sacrifício não é abandono, longe disso, mas é render a liberdade ao outro, a fim de que o outro
torne-se livre como você o é.

O papel de mãe, para além da beleza aparente ligada à procriação, à genitalidade, é certamente, em sua
Dimensão, a máscara a mais difícil de superar.

***

Questão: não tenho confiança com relação às mensagens que recebo e meu medo da mudança me faz duvidar.

Cara filha da Lei do Um, o medo da mudança está efetivamente inscrito nas estruturas arcaicas do ser humano ou
apresentadas como tais.

Foi necessário para aqueles que falsificaram sua experiência na matéria que encontrassem meios de constrangê-
los.

O medo é o elemento essencial que os constrange.

O medo da falta, o medo da mudança, o medo do abandono, um conjunto de medos que não vêm de sua
consciência, mas sim do que vocês chamam seu mental.

Hoje, é cada vez mais fácil, em sua Humanidade, pelo desaparecimento progressivo das franjas de interferência e
do sistema de controle humano, mental, escapar de seus próprios condicionamentos.

Quanto mais vocês vão para sua Luz, quanto mais vocês vão para sua liberação, mais o mental divisor e
separador vai tentar fazê-los duvidar.

Ora, a dúvida apenas existe quando há duas escolhas: mudar ou não mudar.

Essa dúvida não vem jamais da Luz e da Verdade.

A dúvida apenas vem do que é inferior em vocês.

A primeira coisa a fazer é não dar peso ou fidelidade à dúvida.

Enquanto há dúvida, há resistência à emergência da Luz, à emergência da Verdade absoluta.

Ao se aproximarem da Verdade absoluta, o que agirá em vocês não é mais vocês, mas a Luz em vocês.

É isso o que vocês fazem o aprendizado agora.

Este aprendizado irá a passos cadenciados.

Os impulsos da Alma e do Espírito serão cada vez mais potentes e as dúvidas poderão atacá-los.

A dúvida apenas terá o peso que vocês lhe atribuírem, e nenhum outro.

O Arcanjo Anael expressou-se longamente sobre esse princípio de abandono à Luz, ao qual eu a remeto.

As resistências são também todos os elementos internos e externos que os impedem de aceder à sua liberação, à
facilidade, porque a Vida dentro da Luz é Alegria e facilidade.



Nesta Alegria e nesta facilidade, não pode haver sombra ou questionamento, a sombra de uma dúvida ou a
sombra de um medo.

Compete-lhes decidir, em toda lucidez e em toda Consciência, não aderir a esses medos que não são seus, mas
projeções da personalidade.

Cada um de vocês, nos tempos que vêm, dentro de sua verdade relativa desse mundo, serão provados em sua
capacidade a entrar na confiança, no abandono e na Luz.

Tudo isso se resume em uma interrogação, para você como para tantos outros que vivem contatos
interdimensionais, transdimensionais, mas que, entretanto, prosseguem seu caminho nesse mundo.

Vocês vão dirigir seus passos e sua vida, ou vão deixar a Luz dirigir seus passos e sua vida?
Toda a questão está aí.

***

Questão: sofro muito no meu corpo físico. São resistências?

Cara filha da Lei do Um, aí também, nenhum de vocês é esses sofrimentos e no entanto esses sofrimentos os
afetam, de uma maneira ou de outra.

Aí também, na Verdade absoluta, no Estado de Ser, vocês não são essas dores e esses sofrimentos.

Entretanto, vocês habitam esse corpo e esse corpo pode exprimir um certo número de resistências que evocam,
para vocês, sofrimentos.

Tudo foi feito nesse mundo para que esse corpo sofra.

Isso não é devido a você, ainda que alguns pensamentos ou alguns comportamentos possam reforçá-los.

O conjunto do que vocês ingerem, no plano físico e no plano alimentar, no plano aéreo, concorre a produzir, em
vocês, zonas de peso, zonas de freios.

Considerem que, aí também, as dores são apenas freios para a sua ascensão ao seu Estado de Ser, mas esses freios
não são um obstáculo.

Esses freios têm apenas o peso que vocês lhes atribuem.

Existe um momento em que a Consciência, mesmo limitada, aproxima-se do Ilimitado.

Aproximando-se do Ilimitado, vocês descobrem que vocês não sofrem mais e, sobretudo, que vocês não são mais
este sofrimento.

Não há portanto que lutar contra.

Há, portanto, que se elevar na Vibração e na Consciência, para tocar os espaços de você, ou de vocês, que não
são afetados pela limitação.

Encontrando o Ilimitado, a Luz inundará esse corpo e o sofrimento, ainda que não desapareça, não terá mais o
peso que tinha anteriormente.

Nas moradas da Verdade absoluta, no Estado de Ser, não existe lugar para a Sombra, nem para o sofrimento,
nem para os medos, nem para as faltas e, unicamente sua Consciência e a Luz Vibral podem conduzi-los nesses

espaços.

***

Questão: como fazer para elevar mais a Vibração?

Não tem que fazer, tem que Ser.

Fazer situa-se no querer.

O abandono situa-se no Ser.

Existem, obviamente, numerosas maneiras de elevar o nível Vibratório que permitirá à Consciência viver a



morada de Paz suprema.

Este é, obviamente, o objeto da intervenção do Conclave, que permitiu acender a Coroa Radiante do Coração.

Na Coroa Radiante do Coração, não pode haver sofrimento.

***

Questão: uma lembrança inconsciente pode obstruir o acesso ao caminho espiritual?

Não há nada que seja, em sua Dimensão, um obstáculo definitivo, sobretudo nos tempos que vivem, onde a Luz
aproximou-se de sua Dimensão, onde nós trabalhamos dentro do Conclave com o conjunto de forças da Luz Vibral

para ajudá-los em sua liberação.

Não há nada que se possa ter diante da Luz.

Há simplesmente o peso que vocês atribuem a seus sofrimentos, a suas faltas, a seus medos ou a seu inconsciente,
que são, aí também, apenas Crenças.

Ir para a liberdade é não mais crer em nada, não mais atribuir pesos ao passado nem ao futuro.

A liberação está no instante, na Verdade do Absoluto, da Luz e em nenhuma outra parte.

Seu mental, assim como o nomeiam, fará tudo, absolutamente tudo, para afastá-los do instante presente.

Procurando, tentando fazer, afasta-se do Ser.

Isso cria uma distorção entre a consciência limitada e a Consciência ilimitada.

Esta Consciência do Estado de Ser que se aproxima de vocês, de maneira inexorável a cada dia, está ao alcance
da Consciência, ao alcance da mão.

Para isso, certamente, talvez existam coisas a fazer, mas, antes de tudo, é preciso Ser.

É preciso Ser, no acolhimento, na doação, no abandono, é preciso Ser na impregnação da Verdade absoluta.

Inúmeros mestres que viveram vidas humanas lhes deram vários modos de Ser, seja pela respiração, pelos
movimentos, pelas pedras ou pelos lugares do corpo, como o venerável Um Amigo lhes expôs.

Vocês têm à sua disposição todas as ferramentas da Consciência que lhes permitem realizar isso.

Passar da Dualidade à Unidade necessita não mais encarar sua vida sob qualquer forma de Dualidade.

Enquanto vocês dão peso à Sombra, enquanto vocês dão peso à Luz, vocês permanecerão na Dualidade limitada
Sombra/Luz.

A Luz da Verdade absoluta, na qual nós os mantemos, uns e outros, de modo importante, de diversos modos, deve
fazê-los aceitar o princípio e a Vibração da Unidade.

Isto dito, lembrem-se de que na sua dimensão, tudo é concebido de maneira dual e isso foi intencional, num
objetivo que foi o de cortá-los da sua Unidade.

Reencontrar sua Unidade passa pela simplicidade, a humildade e pelo abandono.

Não há outra via possível.

Não há outro caminho possível.

Ninguém, absolutamente ninguém, virá salvá-los do exterior.

Apenas você pode dar esse último passo, e você sozinho.

***

Questão: viver o caminho só, é contraditório com caminhar em grupo ou com outros?

Não estou certo de ter verdadeiramente entendido o que quer dizer esta pessoa.



Quem disse que precisava ficar só?

Quem está só nos universos?

Liberarem-se de relações não é estar só.

É compreender os prós e os contras de toda relação estabelecida nesta matriz, onde existe sempre, e onde sempre
existirá, um ganhador e um perdedor.

Esse é o princípio mesmo da existência da Dualidade.

Elevar-se acima disso, não passa pela solidão, bem ao contrário, mas para uma reunificação, em vocês e no
exterior de vocês, com o conjunto de Dimensões.

Jamais lhes foi solicitado para ficarem sós, jamais.

Somente o mental pode crer, ou fazê-los crer, que liberar-se de laços é estar só.

Liberando-se de todas as relações, vocês descobrem, em definitivo, que vocês jamais estiveram sós, mas que os
próprios laços os isolavam e os fechavam e, que dentro dessas relações ilusórias, vocês estavam ainda sós e sempre

sozinhos.

Bem ao contrário, o que nós lhes propomos não é a solidão, mas, ao contrário, o final da solidão.

***

Questão: como fazer a diferença entre uma verdade relativa que nos pareça absoluta e a Verdade absoluta?

Cara filha da Lei do Um, a resposta é muito simples.

Uma verdade relativa é uma Crença.

Basta que a Crença mude para que a verdade relativa mude.

A Verdade absoluta está além de sua Dimensão.

Está além de suas Crenças e além da Dualidade.

A Verdade absoluta, enfim, quando eclode em vocês, é Alegria.
Ela é mesmo Felicidade suprema, porque a verdade relativa é portadora de Sombras, de julgamentos, de

escolhas, de decisões.

A Verdade absoluta não é nada disso, qualquer que seja o elemento ao qual ela faça referência.

A Verdade absoluta, enfim, é Conhecimento, e não intelecto.

Ela é Vibração da Luz realizada e revelada.

A Verdade absoluta, enfim, é uma clareza dentro de seu mundo.

A Verdade absoluta os coloca, enfim, na certeza interior e não na escolha.

Em resumo, enquanto você tem a escolha, ou você crê ter a escolha, você está sob a influência do livre arbítrio, e,
portanto, da Lei de Dualidade.

Quando vocês não têm mais a escolha, e seu caminho, seus encontros, seus eventos, situam-se sob a influência da
Lei do Um, vocês não estão mais sob a Lei do livre arbítrio, mas vocês estão sob a influência da Lei de ação da

Graça onde tudo é Alegria e leveza.

Aí está toda a diferença entre a consciência limitada, onde o peso é a regra, o que vocês chamam livre arbítrio, e
a Verdade absoluta, onde tudo é leveza, evidência, sincronicidade, fluidez, simplicidade e humildade.

É portanto muito fácil para vocês separarem o que é relativo do que é Absoluto.

Tudo o que lhes complica a vida, tudo o que pesa, tudo o que os afasta da Alegria, pertence à verdade relativa.

Tudo o que os aproxima da leveza, da liberdade, tudo o que os aproxima da Alegria interior, tudo o que é
simples, é Verdade absoluta.

Cabe a vocês olharem seus passos, olharem seu instante, seus caminhos, e neles deduzir aí onde vocês estão, qual é
sua abertura.



***

Questão: onde estou, hoje, em meu caminho para a autenticidade?

Jamais responderei a esse gênero de questão. Jamais.

Porque isso significa, cara filha da Lei do Um, que você se apoia sobre o outro, o fato de definir quem você é.

Esse outro, ainda que fosse a própria Fonte ou um Arcanjo.

Somente uma consciência limitada poderia limitá-la aí onde você está.

A partir do momento em que há uma solicitação de posição, com relação a um conceito chamado autenticidade,
isso significa, de maneira inexorável e infalível, que há ainda Dualidade.

A Dualidade que julga, que corta e que define, o que é puro e o que é impuro.

Aí também trata-se de Crenças.

Essas Crenças entre o bem e o mal não os levarão jamais, jamais, à Unidade.

A Unidade está além do bem e do mal, além da Sombra e da luz tal como a definem nesse mundo.

É nesse sentido que empregamos, desde a reunião do Conclave, a palavra Luz Vibral, porque o que o humano
denomina Luz é apenas, geralmente, uma ilusão da Luz.

Definir o que está bem sobre um caminho e o que está mal, estar em acordo com os conceitos, Crenças ou
certezas, não será jamais a Verdade absoluta, jamais.

Dito de outro modo, nada há a superar.

Não há um esforço a fazer para escalar uma montanha.

A montanha se escala por si, a partir do momento em que vocês estão abandonados à Luz.

Isso não é um esforço.

Enquanto há esforço, há dependência na matriz.

O jogo da matriz é fazê-los crer que há um combate permanente em vocês, como fora de vocês.

Há certamente Crenças nas quais não é preciso mais crer.

Há certamente Sombras às quais não é preciso aderir.

Crer que a Luz desta Dimensão vai dissolver Sombras, é uma visão do Espírito, limitada.

A revolução do Ilimitado e da Unidade não é um caminho a percorrer que durará, ou que se refinará, dia a dia,
mês a mês, ano a ano, mas bem mais uma atitude interior que os faz mudar de ponto de vista e, aí, tudo se

revela.

Vocês se limitam a si mesmos em seu caminho, por suas Crenças.

Vocês se limitam a si mesmos pela adesão a um certo número de coisas.

Aderindo a essas coisas, vocês as tornam reais.

O princípio de atração e de ressonância joga plenamente.

Se vocês crerem no mal, o mal se manifesta, de uma maneira ou de outra.

Se vocês pensarem que lutar contra o mal pela oração, é necessário, o que vai lhes acontecer?

Vocês vão orar e o mal vai se manifestar, e isso vai reforçar sua necessidade de orações.

Tudo isso é apenas um jogo de Crenças ligadas à Dualidade.

Vibrar nos mundos Unitários é totalmente diferente disso, totalmente.

Certamente, essas palavras podem parecer duras àquele que ditou seus passos e sua conduta nesse combate
permanente entre o bem e o mal, mas é a Verdade absoluta.

Lembrem-ser também do que foi dito por outros interventores.



Enquanto vocês seguirem alguém, enquanto vocês seguirem um caminho, vocês não são vocês, porque não há
nenhum outro a seguir, não há nenhum outro a podar ou a melhorar, há somente a Ser e hoje, neste final de

tempo dissociado, Ser tornou-se muito mais fácil, ainda é preciso aceitar Ser.

***

Não temos mais questões, agradecemos.

***

Caros filhos da Lei do Um, vou deixá-los continuar o seu dia, a imprimir em vocês o Selo da liberação, o Selo da
Verdade.

Eu os reencontrarei, quanto a mim, de maneira verbal e Vibratória, certamente ainda mais intensa, quando
tiverem realizado o conjunto do que lhes é atribuído hoje.

Mas não percam jamais de vista que, além dos diversos exercícios que fazem, que o conjunto de exercícios que
concernem a mim, como que concernem todo outro exercício, estão aí, em definitivo, apenas para esquecer e

transcender o mental e os limites.

Que através desses novos limites induzidos pelos exercícios, vocês se aproximem do Ilimitado.

Mas, aproximar-se não é vivê-lo.

O viver, realizar-se-á no momento oportuno e exato para vocês, que é aquele em que vocês deixarem todas suas
Crenças, todas suas hesitações, todos seus sofrimentos também, para aceitar enfim Ser o que vocês são, assim como

os nomeia sem parar o Arcanjo Miguel, as Sementes de Estrelas.

O problema atual ainda na Humanidade, mesmo entre os Trabalhadores da Luz, é que vocês atribuem mais de fé
e de verdade à sua identidade ilusória que a sua identidade eterna.

O basculamento de um a outro realiza-se e realizar-se-á para cada vez mais seres, progressivamente e à medida
em que os dias que avançam para o final da desconstrução progredirem.

O que queremos para vocês é que os seres humanos, de uma maneira geral, aliviem-se cada vez mais, a fim de
que no momento da vinda das chaves de Luz e do Mestre da Luz, exista em vocês um mínimo de resistências, um
mínimo de apegos, essas resistências e esses apegos podem representar, no momento final, freios importantes para

a sua Unificação com o corpo de Estado de Ser.

Sobre isso, recebam as minhas homenagens pelo seu trabalho. 

************ 
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Eu sou Gabriel, Arcanjo.

Eis-me aqui, caros filhos da Luz, de retorno com vocês.

Vamos novamente comungar, pela Vibração.

Lembrem-se de que o meu papel essencial, na minha intervenção pessoal e coletiva, está ligado ao esclarecimento, à
colocação na Luz e à Verdade.

Insisti longamente, anteriormente, sobre a distinção, a diferença, que existe entre a Verdade absoluta e a verdade
relativa.

Cada vez mais, no curso do tempo que vivem e que viverão, ser-lhes-á necessário ir para esses meios simples, para
esta simplicidade, que lhes permitirão evitar as armadilhas inevitáveis que a Terra vai conhecer e que já conhece.

Lembrem-se, assim como lhes foi dito, de que vocês voltam a ser criadores, mesmo nesta Dimensão, criadores de sua
realidade, criadores de seu caminho.

Assim, portanto, manifestar-se-á a vocês, de maneira por vezes fulgurante, o princípio definido por Anael, ‘de
atração e de ressonância’.

Assim, mesmo se vocês fazem parte dos Trabalhadores ou dos Guerreiros da Luz, e sobretudo se fazem parte, pensar
no mal atrairá o mal, pensar na Luz atrairá a Luz.

Pensar na Dualidade manterá a Dualidade.

Pensar no Unitário os fará entrar diretamente na Unidade.

Isso é muito simples para dizer, mas isso necessitará de sua parte uma atenção, uma vigilância, importantes, nos
primeiros tempos.

Esta vigilância é, de algum modo, necessária, para lhes permitir experimentar e verificar esse princípio de Verdade
absoluta, que os ajudará certamente a ir para ainda mais facilidade, mais abandono, a fim de se confiarem à Luz, à

sua Inteligência, a suas Vibrações.

***

Muito em breve a Luz será seu único salvo-conduto, sua única proteção.
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Nada, absolutamente nada, no reencontro Dimensional que se anuncia, poderá apagar a Luz, mesmo a obscuridade.

Assim, portanto, compete-lhes guardar seu Templo Interior desperto e luminoso.

Para além da vigilância que isso necessita, num primeiro tempo, o mais importante é certamente manter a Vibração
em suas lâmpadas, em suas Coroas Radiantes, no seu Triângulo Sagrado.

Esse será realmente seu salvo-conduto e seu guardião.

Isso assinalará que vocês estão colocados sob a Inteligência da Luz e sua influência, em sua vida.

O ser humano certamente viveu, desde muito tempo, em múltiplos medos, induzidos e desejados por alguns aspectos
sombrios da Dimensão onde vocês evoluem.

Hoje é fundamental, não lutar contra esses medos, mas transcendê-los sempre, graças à Inteligência da Luz, não mais
identificarem-se às ilusões, aos medos que não são vocês, aos apegos que não são vocês, mas criações da matriz.

Cada dia que passa, doravante, verá a veracidade dessas palavras que pronunciou, para vocês, como essencial e
como única estável.

Muito tempo, em sua Dimensão, a Sombra predominou, assim como em suas vidas.

Hoje, a Luz predomina.

Nas Trevas as mais escuras que viverá esta Terra em seu parto e sua transformação, vocês brilharão como farol na
noite, na condição de bem ouvir o que acabo de lhes dizer e, sobretudo, de colocar em prática.

Nós fornecemos, nós, Conclave e o conjunto de comunicadores com esse plano, da Força Intergaláctica da Luz, um
número incalculável de informações, um número incalculável de comunicações.

Certamente, algumas foram modificadas ou alteradas, mas reencontram a trama e a evidência porque,
definitivamente, para além dos aspectos eventuais, todas as comunicações lhes falam da mesma coisa, do papel e

da função, das funções, da Luz, de sua vinda em sua densidade.

Esta preparação foi longa, durante esta vida, para vocês.

De fato, esta preparação dura desde muito tempo.

Tudo foi minuciosamente organizado.

***

Hoje, não lhes resta mais que colher os frutos de seu trabalho e de nosso trabalho.

É-lhes preciso aceitar, para isso também, perder todos os marcadores que os protegiam, que os colocavam numa
segurança ilusória, mas confortável.

É-lhes preciso ir para o novo e aceitar o novo, qualquer que seja.

A aceitação é também uma grande Graça para aqueles que a vivem.

Lembrem-se também de que vocês serão ajudados cada vez mais, de maneira tangível e cada vez mais visível.

Pelas suas próprias Vibrações nas suas lâmpadas, pela ignição em vocês desses novos corpos, mas também pelo
conjunto de forças da Confederação Intergaláctica da Luz Vibral, que irá se tornar cada dia, cada vez mais

perceptível, perceptível pelo sentido, mas também de maneira espiritual.

Lembrem-se de que estamos aí para vocês, e não para nós, mas se lembrem também de que não podemos nada
fazer se vocês nada fizerem, que respeitaremos sempre o que vocês chamaram de livre arbítrio, se tal for a sua

escolha.

Lembrem-se de que o medo mascara a sua Luz ao nosso olhar, à nossa Consciência.

Lembrem-se de que as suas Crenças, quaisquer que sejam, são prisões de onde não poderão sair, nem mesmo ver a
Luz.

É a vocês que compete dissolver as suas próprias prisões.

Quanto a nós, nós realizamos a missão de dissolver a prisão coletiva.

Isto está em vias de realização como o sabem.

Resta realizar isso também para vocês, a título individual.

Vocês poderão seguir o seu próprio caminho de Luz por uma evidência incontestável.



Se forem para a Luz, se o seu caminho for Luz, tudo o que será sua vida, o que quer que seja, o que irá se manifestar,
será dentro da Alegria.

Tudo o que não é Alegria não é da Luz, sobretudo agora, quaisquer que sejam as suas circunstâncias exteriores.

Obviamente, não falo de um descontentamento ou de um desejo, eu falo de uma Alegria essencial e fundamental,
aquela que ocorre quando vocês estão no seu lugar, alinhados, ligados à Fonte.

Na medida do possível, tentem evitar caminhos de resistência, os caminhos de atrito, aqueles que os farão sofrer e
perder o pouco de tempo que lhes resta para realizar a sua própria grande obra, para se realizarem, se revelarem

inteiramente, para rejeitar as armadilhas deste disfarce, realizar o que vocês são na Verdade, os filhos da Lei do Um,
Sementes de Estrelas, que foram presas, que quiseram por vezes, através do véu do esquecimento desta Dimensão,

crescer na Luz, crescer na Verdade.

***

Hoje, caros filhos da Lei do Um, vocês tem todos os meios Vibratórios, em vocês e em seu ambiente, para realizar o
que vocês são.

Não há que culpabilizar, mas nem pesquisar jamais no exterior um obstáculo para o estabelecimento da Luz em
vocês.

Ainda uma vez, os únicos obstáculos são apenas suas Crenças, suas prisões.

Nomeando-os Sementes de Estrelas, filhos da Lei do Um, fazemos apenas, nós, Arcanjos, falar a língua da Verdade,
porque, efetivamente, vocês são muito mais, muito mais do que vocês acreditam, mas descobrir esta vastidão em

vocês necessita a humildade e a simplicidade, nesse mundo que vocês passeiam.

Lembrem-se das palavras de Cristo, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Eu proponho viverem um momento de comunhão Vibratória, em relação com a minha Radiância e a minha
Presença.

... Efusão de energia...

Vamos nos recolher.

... Efusão de energia...

Caros filhos da Lei do Um, eu os deixo agora.

Recebam as minhas homenagens.

 ************  
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Eu sou o Arcanjo Gabriel.

Bem amados Filhos da Lei de Um, muitos de vocês ouviram falar de mim, através dos escritos, nos textos
chamados sagrados.

Para além disso, eu sou o Mensageiro, eu sou aquele que permite os diálogos e a comunicação.

Eu sou aquele que anuncia e aquele que desvenda, aquele que dá certo número de ensinamentos, em
ressonância direta com a instauração de novos modos de funcionamento.

O Arcanjo Anael sugeriu-me vir para vocês porque, nesse dia, ele me disse, vocês trabalham aqui (como será
o caso nesta Terra, muito em breve) em novos paradigmas, em novas revelações e novos desvendamentos,

preliminares ao retorno à sua Unidade, à sua Eternidade.

Em breve, muito em breve, nesta Terra, muitas coisas serão anunciadas, serão vistas, serão percebidas, em
seus Céus, na Terra, como em vocês.

A hora verdadeiramente chegou de concluir seus preparativos e sua preparação interior, de aperfeiçoar em
vocês a lucidez, a Consciência, a clareza.

Certo número de aberturas está agora em curso.

O Arcanjo Uriel refinou a abordagem de sua Dimensão, permitindo o despertar da última nova Lâmpada,
anunciando, assim, certo número de prazos profetizados há muito tempo e que encontram, hoje, seu pleno

cumprimento.

A partir de amanhã, o Príncipe e o Regente das Milícias Celestes lhes desvendará seu plano, assim como o
plano de Maria, para as semanas a vir em sua Humanidade.

Certo número de verdades deve aparecer agora.

A claridade deve ser feita mesmo em sua consciência comum, do que é seu papel, do que é seu lugar na
Criação, do que é seu papel, seu lugar, em sua própria presença nesses tempos.

Tudo isso está a caminho, tudo isso vem para vocês, com força.

É preciso, efetivamente, se prepararem, porque esta Revelação e essas Revelações representam, em sua
Essência e em sua Verdade, algo de essencial, algo de importante, mesmo em sua compreensão que deverá

(nós pensamos, nós Arcanjos, assim como o conjunto da Frota Mariana) ajudá-los amplamente para irem para o
que vocês são e, não mais, para o que vocês acreditam ser.

Para muitos de vocês isto é um choque, mas um choque, eu diria, salutar, desvendando-lhes o sentido, o
objetivo, a origem e o final do que vocês realizaram, independentemente de sua vontade, neste espaço

chamado de 3ª Dimensão dissociada.

GABRIEL - 16 de julho de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-n9OivWoQWfo/UWnCBj2Ao3I/AAAAAAAAAxk/sMHipxHEJrk/s1600/Gabriel5.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O conjunto das Dimensões Unificadas, o conjunto da Frota Mariana, o conjunto das Embarcações da
Confederação Intergaláctica, e os habitantes dos Multiversos Unificados estarão aí, muito em breve, em seu

espaço visível, em seu céu.

Aí também, para alguns humanos, isso será provavelmente um choque, ou qualquer coisa de aterrorizante.

Para outros, isso será indiscutivelmente um alívio e uma grande Alegria.

É tempo, hoje, de estabelecer a ‘ponte de comunicação’.

Assim como o Arcanjo Miguel lhes explicou, no mês de maio, o Fogo do Céu despertou o Fogo da Terra,
assinalando o despertar, para os mais precoces de vocês, do Fogo da sua Kundalini e a subida em seu

‘Templo Interior’.

Por um processo de alinhamento da tri Unidade, em vocês, torna-se possível se estabelecerem na Verdade, na
Unidade, sem depender de quaisquer jogos na matriz.

Vocês são convidados, agora, eu diria, às Núpcias Terrestres.

Nessas Núpcias, muitas consciências opor-se-ão à sua própria Liberação.

Vocês não têm que julgar, vocês não têm que condenar.

Vocês têm, vocês que descobrem esses espaços Unificados, que deixar livres todas as almas, para fazerem
sua própria escolha, para irem onde as levará sua Vibração e sua Consciência.

É-lhes exatamente solicitado, mais do que nunca, que se afirmem e que se estabeleçam na Luz, a fim de
permitir, com mais base, mais firmeza, mais força, estabelecer o retorno da Luz nesta Dimensão.

Como sabem, Cristo, o Mestre da Luz, chega também, muito em breve.

Sua presença, sua qualidade, está já nascendo no interior de vocês e do seu despertar.

Desde a colocação na Vibração desse sistema solar, sob a influência do Arcanjo Uriel, novas portas de
comunicação se abriram.

Até agora, a comunicação com as esferas invisíveis podia se fazer unicamente na matriz astral, em sua parte a
mais elevada, que era chamada de Anais ou Memórias Akáshicas, que dava o acesso à história de sua Ilusão, à

sua própria memória, como à memória existente desde a falsificação.

Hoje, as novas portas estão abertas.

Elas lhes dão acesso a conhecimentos bem mais íntimos e bem mais em relação com sua origem estelar, sua
Dimensão de Semente de Estrela, por intermédio da revelação de suas Linhagens, revelação do que vocês

são, para além da Ilusão em que foram presos.

Hoje, há realmente a possibilidade de contatar e conectar esta história, aquela que está além das aparências,
além das ilusões, além mesmo de tudo o que fez o Mundo dissociado.

É isso que, neste período, vai também se revelar a vocês, de diferentes modos.

Seja pelo que vocês chamam de sonhos, seja por uma Consciência mais lúcida e mais desperta, isso não é
verdadeiramente uma simples curiosidade mas, bem mais, uma comunicação real com o que vocês são.

Certamente, demorar-se a conhecer ou fazer subir à superfície de sua consciência o que vocês foram em suas
encarnações, não apresenta mais de forma alguma o mesmo interesse que era, há ainda alguns anos.

O mais importante, assim como inúmeros intervenientes o repetiu, é estabelecer sua Consciência no
Coração e dissolver, inteiramente, a personalidade, na sua Presença e no seu Estado de Ser.

O objetivo está aí.

Mas, para alguns de vocês, as confirmações são por vezes necessárias para ousar cruzar a última porta.Ousar
ir para além do guardião do limiar, penetrar o que vocês são, em Verdade.

Eu participo apenas raramente por palavras porque, de um lado, existe também, como o sabem, afinidades



Vibratórias que são, para mim, muito mais fáceis de estabelecer em sua Dimensão do que por esse canal.

Mas, entretanto, Anael, como ‘Embaixador do Conclave’, pediu-me para vir ouvi-los também e não unicamente
falar-lhes.

Ver se há coisas que podem, aí também, ajudá-los a cruzar esta última porta que vocês sozinhos podem
cruzar.

Então, caros Filhos da Luz, se há, em vocês, questão, pergunta, é tempo agora de me fazê-las conhecer.

Saibam também que, através de nossa troca verbal, eu intervenho, obviamente, em sua Consciência, em seu
Coração e em sua garganta, segundo uma expressão que nós chamamos em linguagem do Verbo, ER IM.

Caros Filhos da Luz, eu os ouço.

***

Questão: poderia explicitar uma frase frequentemente citada: «se há medo, é que há identificação ao
medo»?

Bem amada Filha da Luz, se há medo, é que algo nasceu, em seu interior, que não é você.

Existe, de fato, no holograma que vocês habitam e ao qual deram corpo, por suas próprias crenças, certo
número de codificações Vibratórias opostas à Luz.

Essas codificações opostas à Luz são, antes de tudo, constituídas por duas coisas.
Primeiro, pelo medo, que é gerado e segregado, realmente, pelo que vocês chamam de hormônios e, em

segundo, há a necessidade compulsiva e inscrita, em suas estruturas cerebrais, de tudo julgar em função de
um critério que foi chamado de ‘bem e mal’.

A identificação aos seus próprios medos é acreditar que o medo faz parte de vocês, enquanto que ele é
apenas o resultado de uma manipulação biológica.

Do mesmo modo, em seu cérebro, antes mesmo que vocês o decidam, um julgamento é levado bem/mal, com
relação a suas crenças, bem/mal com relação a suas idéias, bem/mal antes mesmo que vocês decidam

conscientemente.

Esses dois elementos, inscritos em vocês de maneira exterior, fazem parte das coisas às quais vocês se
identificaram.

Assim, portanto, viver o medo, experimentar o medo, não corresponde de forma alguma à realidade.

O medo é apenas uma projeção vinda de um passado e indo a um futuro, impedindo-os de viver o presente.

No presente, não há medo, no EU SOU aquele que EU SOU não tem medo.

O medo é portanto uma criação da matriz, visando nutrir, literalmente, algumas consciências.

A desgraça é que muitos seres humanos que vivem esses medos acreditam formalmente que eles são deles.

Não existe qualquer medo na Consciência, que não sejam atributos hormonais.

Do mesmo modo, no que concerne ao bem e ao mal, aí também, é algo que lhes foi engramado (*) e
programado, para que, frente a qualquer acontecimento, face a qualquer circunstância de suas vidas, nesta
matriz, isso altera, de maneira constante, sua própria capacidade para se estabelecer na neutralidade, na

benevolência e, sobretudo, na Verdade.

(*)Um artigo de Wikipédia, a enciclopédia livre.

Engrama, do inglês ‘engram’, é um termo de biologia que vem do grego en (na) etgramma (escritura).

Este artigo dá a definição em Neurofisiologia.

O engrama é o traço biológico da memória (traço ou artefato mnemônico) no cérebro.

Atribui-se a elaboração da memória a modificações bioquímicas de propriedades de sinapses nos 10 a 12 milhões de neurônios do cérebro conectados

em redes de neurônios.



Um único neurônio pode se conectar a 100.000 outros neurônios (por vezes várias vezes ao mesmo) o que produz em torno de um milhão de milhões

de conexões.

Por sua atividade, resposta a vários estímulos, o processo mnemônico produz uma construção estruturando ou reestruturando as informações,

conhecimentos, para conduzir a conceitos programáveis na ação e/ou reação mais ou menos apropriada.

***

Questão: você pode responder sobre a veracidade do conteúdo de um livro sobre os raios
sagrados?

Caro Filho da Luz, não há Verdade em meio à sua Ilusão, que não seja a relativa.

A única Verdade é Ser.

Não há outra Verdade.

Tudo o que vocês percebem, sentem, nesta matriz, apenas tem existência em suas crenças e em nenhum
outro lugar.

Então crer em tal coisa ou em tal outra coisa, enquanto isso permanece no exterior ao que vocês são, qual
importância?

Porque não há Verdade, não há qualquer Verdade, na Ilusão que vocês vivem, se não é o Ser.

Então, obviamente, eu poderia lhe responder que há 7 cores no arco íris de seu Mundo e que, nos Mundos
Unificados, não existem 7 cores, elas não existem.

Então, para que serviria lhe dizer se isso, ou aquilo, é verdadeiro, uma vez que, de todo modo, tudo isso é
Ilusão, inteiramente?

Os apegos que vocês criaram, as religiões que lhes foram impostas, o conjunto do que vocês construíram,
desde suas casas até suas construções afetivas, no Estado de Ser, na Verdade absoluta, se desagregam e

não têm qualquer sentido.

Hoje, vocês devem, mais que jamais, ir para sua Essência e, portanto, para o essencial.

Todo o resto é apenas divertimento e afastamento da Verdade.

Agora, é claro, de nosso ponto de vista, que tudo o que foi escrito pelo homem representa, em verdade,
uma caricatura da Verdade.

Nada, eu disse sim, nada do que existe em sua Dimensão é verdade no exterior desta Dimensão, o que não é
o caso nas Dimensões Unificadas.

Então, quando eu falo de revelações, de desvendamentos que estão em curso, eu diria simplesmente essas
palavras: vocês devem ter-se prontos para tudo soltar, absolutamente tudo.

Vocês não poderão ter nada do que fez esse Mundo para penetrar nos Mundos Unificados.

A maior parte dos Escritos foi destinada a fazê-los sonhar, através do que vocês chamam de romance, para
fazê-los trabalhar o mundo das ideias, do pensamento e de um conhecimento que vocês chamam de

‘científico’, cujas leis não têm mais curso nos Mundos Unificados.

Essas leis apenas se aplicam em sua matriz.

Então, sair da matriz não é ali se fechar ainda mais, seja através de uma crença, seja através dos Escritos.

Isso necessita de vocês um esforço essencial.

Este esforço essencial, como o chamou Anael, é o ‘Abandono à Luz’.

Apenas há a sua Verdade, apenas há a sua clareza.
Não aquela que vocês projetam através de suas leituras, mas, sim, aquela que vocês vivem, no momento em

que vocês penetram em seu santuário cardíaco.



que vocês penetram em seu santuário cardíaco.

Todo o resto apenas os faz se afastarem, por vezes se aproximarem, mas isso não os fará jamais abrir a porta.

É preciso que vocês estejam lúcidos, queridas Crianças.

Compreendam bem que, mesmo a Verdade e a Luz Vibral que puderam penetrar nesse Mundo, foram
imediatamente, pelo próprio princípio da existência da matriz, desviadas, falsificadas.

Há apenas o Ser, há apenas o que vocês são, em Verdade, no seu Estado de Ser, que tem uma existência real
e verídica.

O resto é apenas construção, suposição, hipótese, ideia, pensamento, emoção, portanto, vocês deverão se
desengajar de tudo isso, porque tudo isso não existirá mais.

Somente existirá a Luz e o que vocês são, em Verdade: Filhos da Luz.

Juntando-se a esses espaços, esta Vibração, esta Consciência que vocês são em toda Eternidade, há
Inteligência, no sentido o mais verdadeiro, o mais autêntico.

Então, responder que o ensinamento dos raios sagrados é um dispositivo a mais, me tentaria.

É tempo, agora, de se tornarem grandes e de compreender que vocês são a Fonte, que vocês são a
Unidade e que vocês não são essas construções mentais destinadas, como um chocalho, a atraí-los, mas que

não têm qualquer existência nos Mundos Unificados, nenhuma.

Apenas a presença à sua própria Presença, todo o resto é um brinquedo, um dispositivo.

Absolutamente tudo.

Nós avançamos, cada vez mais, para a Revelação, da Revelação, certamente, da vida que vocês denominam
extraterrestre ou intraterrestre, isso é para agora.

Mas esta Revelação não tem por objetivo fazer trabalhar ainda mais sua cabeça, seus medos, seu bem e seu
mal, mas para extirpá-los, se o desejam, da matriz.

O desafio pessoal, individual, coletivo, está nesse nível.

Todo o resto, ainda uma vez, é apenas chocalho e dispositivo.

Vocês devem penetrar a Consciência Pura, o que foi chamada, pelos veneráveis Anciões Sri Aurobindo e Um
Amigo, de Sat Chit Ananda, de Consciência Pura, a Joia, o corpo de Eternidade [corpo de Estado de Ser].

Vocês devem, se o desejam, começar a fabricar o casulo de Luz, para que a lagarta se apague.

O tempo, como o sabem, em sua linearidade, é contado; mais do que contado, ele é descontado.

***

Questão: poderia me ajudar a ser absorvido na energia dos raios do sol?

Caro Filho de Luz, o instante e o momento de sua Presença nesse mundo é de preparação intensa.

Esse momento virá, esteja certo, mas ele virá à sua hora, não há que preceder, nem que antecipar, há que
preparar.

A preparação segue seu curso.

Efetivamente, acontece-me frequentemente, agora, de me aproximar de alguns humanos, de atribuir-lhes
proteção e Presença.

É uma presença amigável, não é a de um Anjo Guardião, mas daquele que vela sua preparação, que vem
suavizar, para aqueles que me sentem, esta preparação.



Então, é efetivamente desejável viver essas experiências de Consciência, mas é também indispensável
guardar ainda o pé nesta matriz.

Vocês estão no caminho para a dissolução, vocês estão no caminho para seu retorno à Unidade, mas a sua
presença é também indispensável nesta matriz, a fim de assentar a Luz e de espalhá-la nesse Mundo.

Em breve, a presença da Luz Vibral, através de seus diferentes componentes, lhes será visível, porque o nível
Vibratório da Terra, seu estado de Consciência, muda e vai agora mudar em toda velocidade.

Tudo vai se concatenar, tudo vai se precipitar, vocês devem permanecer estáveis, centrados em sua Presença,
viver, Caro Filho de Luz, o que você descreve e se estabelecer efetivamente nesta orientação, nesta Vibração.

Mas a hora da reabsorção, da dissolução, não chegou ainda.

Ela está próxima, o momento ou a hora chegará.
A preparação é intensa e nós, Arcanjos, assim como o conjunto das Estrelas de Maria e a Frota

Intergaláctica Mariana, assim como os 24 Anciões, supervisionamos, com amor, este parto do conjunto do
sistema solar.

Mas este parto, como o sabem, como todo parto, necessita certo número de coisas.

Os sinais são efetivamente muito numerosos, como lhes disse Maria, como lhes disse Snow.

A Terra dá à luz, nesse momento mesmo, mas é preciso respeitar o tempo do parto nesta matriz mesmo.

É importante também que o Desvendamento e a Revelação tenham lugar na matriz mesmo.

Uma vez mais, nós imaginamos que é o melhor modo de fazê-los dar o ‘salto para sua Unidade’.

***

Questão: é oportuno conhecer a Linhagem e o destino?

Caro Filho de Luz, isso não é uma revelação que possa se fazer do exterior porque, se ela se faz do exterior,
ela alimentará o mental, indefinidamente.

A revelação da Vida, fora desta Terra, certamente, é importante, mesmo para a consciência comum, mas no
que concerne à revelação de suas próprias Linhagens, ela não pode se estabelecer senão em sua própria

revelação Interior.

Dizê-la a você não servirá a nada e não o fará de modo algum progredir, bem ao contrário.

Isso se tornará, assim como o disse, um chocalho ou um dispositivo.

Lembre-se de que a Inteligência da Luz, quando você penetra o santuário do Coração, no seu Estado de
Ser, tudo revela e tudo desvenda.

Não há pergunta que permaneça sem resposta, porque tudo é evidência.
Mas você deve primeiro cruzar a porta, não pode ser de outro modo.

***

Questão: qual é hoje o principal obstáculo ao cruzamento desta porta? 

Caro Filho de Luz, é exatamente a mesma coisa para o conjunto da Humanidade, quer vocês estejam
despertos ou não.

É sua identificação à Ilusão de ter dado corpo à Ilusão.

É uma coisa aderir aos Escritos falando-lhes de Ilusão, como dizem alguns povos da Maya, é outra coisa vivê-
los.

Vocês são tão apegados à sua forma, vocês são tão apegados às suas posses, que, enquanto não tocam e



não vivem o Estado de Ser, vocês não querem soltar e, no entanto, vocês devem soltar.

É o mesmo medo, é o mesmo princípio, no conjunto da Humanidade, e não em cada um de vocês.

É exatamente a mesma problemática para o conjunto de consciências presas nesse Mundo.

Vocês acreditam ser esse corpo, vocês acreditam ser essas emoções, vocês acreditam ter filhos, vocês
acreditam ter pais, vocês acreditam ter dinheiro, vocês acreditam ter uma casa, vocês acreditam.

Tudo isso é Ilusão.

Vocês não podem pretender viver a Luz sem se desembaraçarem de tudo o que vocês acreditam.

Isso se chama de morte, efetivamente.

Não a morte do corpo físico, mas, sim, a morte do ego, em todos os sentidos do termo.

Vocês não podem esperar cruzar a porta, de nenhuma maneira, sem se liberar.

Os Casamentos Celestes representaram uma liberação essencial do conjunto da Humanidade.

Hoje, um Desvendamento e uma Revelação intensa vão aparecer em seus Céus e, então, vocês deverão
também cruzar as portas de todas as crenças que vocês estabeleceram ou mantiveram.

A Revelação é Alegria.

O Desvendamento é Alegria, quando vocês deixam a Ilusão para entrar no que vocês são.

Enquanto vocês não estiverem ali, mesmo os Seres no caminho para a Luz, a sua situação irá se tornar cada
vez mais difícil.

O venerável Omraam os preveniu desde muito tempo.

O que será difícil será unicamente o seu ego, porque ele irá resistir, ele fará de tudo para impedi-los de
passar.

Então, certamente, se você se identifica a isso, você não poderá pretender o que você sonha.

Ainda uma vez, qual a importância?

Porque, de todo modo, é o fim da Ilusão, o fim da matriz e, de qualquer modo, mesmo perdendo esse corpo,
você não perderá a Consciência, bem ao contrário.

Nós compreendemos também, muito bem, e aceitamos, que algumas Consciências tenham necessidade de
permanecer nos Mundos de carbono, separados, mas conectados com a sua Fonte, para experimentar ainda

o que eles não acabaram de experimentar ou o que eles têm vontade de experimentar.

Dito de outro modo, alguns têm ainda necessidade de chocalho, de brinquedo, de dispositivo.

Mas, ir para a Luz Vibral, para o Estado de Ser, é consentir com a Luz e consentir com a Luz é se liberar de
todas as crenças.

Isso não quer dizer abandonar pai, mãe, filho.

Isso quer dizer, no tempo de um instante, se separar de todas as crenças.

É o único modo de cruzar a porta e aceder às esferas Unitárias.

Depois, vocês deverão manter a Ilusão, ali participar ainda, mas sua vida será profundamente diferente porque,
a partir do momento em que vocês vivem os instantes de felicidade, frente ao sol, mais nada será como antes.

Porque vocês sabem onde está a Verdade e onde ela não está.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, eu lhes agradeço por terem prestado atenção aos meus
propósitos, às minhas Vibrações.

É tempo, agora, de deixá-los trabalhar.

Recebam toda a Luz e toda a Verdade e, certamente, até outra oportunidade.

************
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Eu sou GABRIEL, Arcanjo.

Espírito de Luz na carne, eu venho, com Amor, trazer-lhes, hoje, em nome do Conclave Arcangélico, certo
número de elementos referentes ao Novo Sopro e à Nova Vida.

Uma série de mecanismos foi aplicada neste planeta, nesta carne e em seu Espírito, a fim de preparar um
mecanismo específico, que pode ser denominado, indiferentemente, Nova Vida, Translação Dimensional ou

ainda, Ascensão.
Trata-se, como vocês sabem, de um processo de Passagem particular, não podendo, em caso algum, ser

assimilado a uma Passagem como aquela que foi chamada denascimento ou de morte, em sua carne, mas de
um processo ‘complexo’ porque se estabelecendo de maneira complexa, ele também, em um tempo

relativamente longo e preparado desde tempos terrestres antigos.
Trata-se de um processo denominado desvendamento e desdobramento da Luz, levando a Consciência

humana a viver certo número de transformações, em ressonância direta com alguns mecanismos Vibratórios e
da própria Consciência, onde a Consciência passa de um estado a outro, onde o mundo, em sua totalidade,
passa de um estado a múltiplos outros estados, que são determinados, de algum modo, por processos de

‘afinidades Vibratórias’ denominadas lei de Atração, lei de Ressonância, colocando em operação o conjunto de
Consciências e de estruturas, físicas, da carne ou sutis, existentes em seu mundo, aí onde vocês caminham

atualmente.
Esse processo, contrariamente ao que pode ser compreendido, inicialmente, é um processo que não é linear,

como eu disse e que não é instantâneo.
Este foi preparado de longa data e se estabelece segundo um calendário preciso, tendo em conta, ao mesmo
tempo a própria Consciência Terrestre, a Consciência de certo número de fatos denominados astronômicos ou

astrofísicos, como a própria Consciência humana.

***

O processo de desvendamento e de desdobramento da Luz experimentou uma ordem lógica, instalando-se
em um tempo relativamente longo, tendo permitido realizar algumas etapas.

O Arcanjo MIGUEL, ele mesmo, anunciou-lhes a constituição de um Veículo interdimensional,
denominado Merkabah interdimensional coletiva, tornando possível uma conexão nova desse sistema solar, da
Terra e da Consciência humana, com outra fonte de energia, de Consciência, de polaridade, bem diferente do

que ela foi desde muitíssimo tempo.
Uma série de leis tendo prevalecido nesta matriz deve ser substituída por outras leis que lhes são totalmente

GABRIEL – 18 de junho de 2011
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desconhecidas.
As leis ditas ‘habituais’ serão e são já substituídas, progressivamente, por esse processo de Revelação e de

desdobramento, levando-os a viver, com mais ou menos facilidade, esse processo de Translação Dimensional.
As Núpcias Celestes, a abertura de alguns Portais intergalácticos, foram destinadas, desde dezenas de anos, a
prepará-los intelectual, emocional, espiritual, individual e coletivamente, para viver, conforme seu estado, esse

processo.
As condições prévias a esta Translação Dimensional foram então inteiramente cumpridas e permite então,

agora, considerar o desdobramento da Luz Vibral em sua totalidade, em sua Dimensão.
Esse processo desenrola-se em um tempo breve, mas não instantâneo.

Contudo, como todo processo, existe, mesmo em sua fase final, um momento deinício e um momento
de fim que eles, obviamente, são instantâneos.

***

O lapso de tempo, no sentido humano, encarnado, instalando-se entre o início do desdobramento e o fim do
desdobramento da Luz Vibral, vai levá-los a experimentar, em consciência, o que lhes são destinados, eu diria

mais o que vocês se destinaram a vocês mesmos.
Certo número de coisas, certo número de decisões foram tomadas e devem hoje atualizar-se, totalmente, na

carne desse corpo, na carne deste planeta.
Os mecanismos anteriores foram todos realizados, no devido tempo.

O mais importante, realizado integralmente, foi denominado, por SRI AUROBINDO, no mês de abril, a ‘Fusão
dos Éteres’, anteriormente à restituição da Luz Vibral mesmo neste universo, nesta Terra e em sua

Consciência.
Alguns Anciãos detalharam para vocês os mecanismos Vibratórios e de Consciência, possibilitando guiar a

Consciência neste momento.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que cada Consciência humana encontra-se em um momento

diferente e em um tempo diferente desse processo de Translação e, no entanto, como eu disse, esse
processo de Translação é antes de tudo um processo ‘coletivo’, doravante, que deve levá-los a se ajustar, ou a

se afastar desta dita Translação.
Algumas testemunhas, alguns ‘marcadores’, estão presentes na estrutura da carne, como na própria

Consciência.

***

Resta agora, de algum modo, sobrepor e colocar em sintonia, de alguma maneira, a consciência fragmentada
da humanidade e a Consciência Unificada, nova, devendo revelar-se pelo desdobramento da Luz Vibral.

É a isso que vocês serão convidados, dentro de pouco tempo agora, pelo Senhor METATRON e que permitirá
então, segundo suas afinidades Vibratórias e segundo mesmo o estado de sua Consciência e de sua Vibração,

ir aí onde seu caminho de alma e de Espírito os chama.
Compreendam bem que o mecanismo que se instala entre o início e o fim do desdobramento da Luz Vibral, vai

se viver, para cada um de vocês, de maneira muito diferente.
Entretanto, podemos traçar as principais linhas e é a isso que eu quero chegar e é a isso que eu fui convidado

a dar-lhes esses elementos.
Muitos de vocês, entre os Semeadores da Luz, começaram a perceber, por seus sentidos ou por outros

sentidos que aqueles conhecidos, certo número de manifestações totalmente inéditas, superando de longe o
contexto da vida habitual nesta matriz.

O desdobramento das cinco Sílabas Sagradas, a ativação das diferentes Cruzes, a ativação das Coroas
Radiantes e agora, o Despertar da Kundalini, permitem a alguns seres humanos experimentar uma série de
mecanismos novos, que lhes foramdesenvolvidos e anunciados, e em particular pelas Estrelas, durante a

constituição dos Eixos e o desenvolvimento dos Eixos existindo ao nível das diferentes Cruzes, assim como do
Quadrado Metatrônico e, finalmente, pelo último Cruzamento/Reversão.

***

O conjunto dessas Vibrações levou alguns seres humanos a experimentar o que é denominado, em seu
sentido o mais amplo, o ‘acesso à Unidade’.

Vários marcadores desta Unidade estão presentes sobre o plano Vibratório e sobre o plano comportamental e
também, é claro, sobre os modos de manifestação da própria Consciência, através do mental, das emoções,

dos comportamentos, dos afetos e mesmo em sua vida a mais comum que seja.
Os seres humanos puderam então, para alguns deles, penetrar certas manifestações novas, percepções

novas, modificações às vezes radicais, às vezes mais amenas, de seus comportamentos habituais em sua
vida.



Isso é traduzido por certo número de impulsos da alma e de impulsos do Espírito, para disparar algumas
‘mudanças’, Interiores como exteriores.

Esses impulsos reais, mais ou menos intensos, mais ou menos sustentados, permitiram trazê-los, cada um,
hoje, aí onde vocês estão para preparar o desdobramento da Luz pelo Senhor METATRON, sobre a Terra

como em seu corpo e em sua Consciência.

***

As percepções novas, particularmente referentes ao que é denominada a ‘visão do Éter’, a percepção dos
estados multidimensionais, estão diretamente religadas, como vocês sabem talvez, à ativação das diferentes
Cruzes da cabeça e também, ao desdobramento dos corpos espirituais novos que lhes foram retirados, até

agora.
Vocês estão, portanto, em uma fase de aprendizagem em que muitas coisas vão se revelar, no interior mesmo
de sua Consciência, no interior mesmo de suas percepções, mas também, do que é convindo chamar de seus

espaços Interiores.
A distância existente, aliás, entre seu mundo Interior e o mundo exterior, tal como vocês a definem, tenta

diminuir para desaparecer.
Do mesmo modo, o conjunto do desdobramento da Luz vai colocá-los frente à realidade dos mundos ditos

‘espirituais’, do Espírito, mundo onde as leis, como as propagações da própria Luz (ondas, se vocês preferem),
não têm nada a ver com o que existe em seu mundo

***

A interpenetração desses diferentes mundos fragmentados e Unitários começa a imergir em sua Consciência.
Para cada ser humano, isso irá se traduzir ou pela capacidade para ver o que eles não podiam ver, para sentir o
que eles não podiam sentir, para manifestar estados de humor que eles não podiam manifestar, para viver, de
algum modo, formas de ‘expansão de consciência’, denominadas assim, mas que correspondem, de fato, a

uma reaproximação da Luz Vibral de sua Dimensão.
O Supramental revela-se, em sua totalidade, doravante, em sua Consciência, mas também no conjunto das

esferas as mais tênues de sua sociedade, mas também em meio ao que vocês conhecem como ‘sistema de
Controle Mental humano’, em sistema de Crenças, em sistema de religiões, mas também até em meio a
sistema de funcionamentos de trocas existentes entre os seres humanos ou entre os grupos sociais, ali
compreendidos o que vocês chamam de ‘trocas monetárias’, o dinheiro, apolítica e a comunicação, no

sentido amplo, entre os diferentes estratos da sociedade e das Consciências humanas.
Alguns viverão isso, e vocês o têm sob seus olhos, sob uma forma mais de revolta e de revolução.

Alguns viverão isso com uma aquiescência, outros, enfim, viverão isso com uma dúvida importante quanto à
escolha a fazer, quanto à decisão mesmo de participar, ou não, disso ou daquilo.

***

A sobreposição da Luz Vibral, desvendando-se e estabelecendo seu reino, nesse mundo, como vocês sabem,
vai ver, não o desaparecimento de sua Consciência ou de sua vida, mas o desaparecimento, justamente, de

tudo o que não é a vida.
O que quer dizer que o conjunto das estruturas pertencentes ao que foi construído, sobre um

modo ilusório ou falsificado, tenderá a dissipar-se cada vez mais, em totalidade.
Esse fenômeno de dissolução viver-se-á, paralelamente, na Consciência, com mais ou menos facilidade, mais

ou menos resistência, mais ou menos abandono, mais ou menos felicidade.
A preparação que aqueles, entre vocês, começaram desde anos, ou mais recentemente, permite,

efetivamente, ter avançado um pouco mais que aqueles de seus Irmãos e Irmãs não tendo desejado fazer
esse caminho, para si mesmo.

Este avanço, para si mesmo, traduzir-se-á por uma maior faculdade para adaptação às novas condições de
vida, ao que eu chamei de Novo Sopro da Nova Vida.

***

Naturalmente, a Água e o Fogo, assim como o conjunto dos elementos, vão se modificar, como vocês o veem
sobre o planeta e como sempre lhes disse o Comandante: o que acontece no exterior acontece estritamente

da mesma maneira no Interior de vocês.
Porque tudo o que é exterior é apenas uma ‘projeção’, de fato, de sua própria Consciência.

Assim, cada um percebe o mundo em função de seus próprios filtros, de suas própriastransparências, de
suas próprias Crenças, de suas próprias adesões ou de suas próprias negações de certa forma de realidade.



suas próprias Crenças, de suas próprias adesões ou de suas próprias negações de certa forma de realidade.
Portanto, cada um é então confrontado à sua própria concepção, à sua própria vida, Interiormente como

exteriormente.
A Passagem denominada Translação, denominada Ascensão, é um mecanismo posto em movimento, como

lhes disse o Comandante, já desde alguns meses.
Este processo foi inicializado a partir da instalação da Merkabah interdimensional coletiva.

O que quer dizer que alguns seres, entre os mais adiantados, puderam penetrar, integralmente, seu Corpo de
Estado de Ser, presente ainda no sol e chegando doravante até vocês, a partir do desdobramento da Luz

Metatrônica.
Alguns puderam então explorar esse Corpo de Estado de Ser.

Outros puderam simplesmente explorar, nesta carne, as manifestações dos potenciais espirituais novos, em
ressonância com as novas frequências Vibratórias.

Isso pode se traduzir, para cada um, por percepções profundamente diferentes, mas indo, de todo modo,
sempre ao sentido da Liberdade, ao sentido da Autonomia e da confirmação.

Isso que é chamado a desenvolver-se cada vez mais, em vocês.

***

Um conjunto de Anciãos lhes falou das Vibrações e da ‘concordância’ existindo entre as Vibrações, as
percepções Vibratórias, as modificações Vibratórias e a própria Consciência.

A Consciência é então chamada a reunificar-se.
Esta reunificação da Consciência far-se-á com mais ou menos Graça, mais ou mesmo evidência, em função de
sua capacidade para penetrar nesta Consciência Unificada, qualquer que seja o modo e quaisquer que sejam

os processos da Revelação.
A Consciência Unitária pertence ao Mundo Unificado.

A consciência fragmentada pertence ao mundo da personalidade, que deve tender a dissipar-se
completamente, para permitir-lhes passar da projeção ao estado Interior denominado Turiya.

Esses processos estão operando.
Eles têm permitido, como eu disse, a ativação dos Novos Corpos, dos novos potenciais.

Eles têm permitido também, para alguns de vocês, tornarem-se, de algum modo, matrizes de ressonância da
Unidade, possibilitando, por ‘contágio’, gradualmente, estabelecer esta Unidade à distância e nessas doações

Vibratórias, de maneira mais intensa progressivamente e à medida do contágio conquistando um número
sempre maior de Consciências.

É preciso todavia admitir que um número importante da humanidade não tem qualquerconhecimento, nem
qualquer vivência referente a esta Translação Dimensional.

Entretanto, no que diz respeito aos adultos humanos, esse processo poderá ser vivenciado de diferentes
maneiras.

O que atuará naquele momento, obviamente, serão, inicialmente, o medo e certo número de elementos que
lhes foi descrito por SRI AUROBINDO, desde alguns meses (*).

Naturalmente, alguns apegos a mecanismos de funcionamento, inscritos diretamente na carne e na consciência
da personalidade, vão se colocar, de algum modo, através desse desdobramento da Luz.

E aí também, cada um reagirá de maneira diferente: ou dirigindo sua Intenção, sua Atenção, para a nova
Consciência, ou buscando resistir em meio à antiga consciência.

***

Retenham que nesse processo onde o Espírito volta-se para o Espírito ou então, cada vez mais para a carne,
vocês não têm qualquer possibilidade de ação, do exterior, já que tudo irá atuar, estritamente, no Interior.

Obviamente, como eu disse, as circunstâncias exteriores de suas vidas são levadas a transformar-se o tempo
todo, a partir do desdobramento da Luz Vibral.

Não há portanto absolutamente nada a recear nesse desdobramento de novo da Luz Vibral e nas modificações
as mais importantes que pudessem ocorrer nas condições de suas vidas exteriores, já que a vida Interior,
gradualmente e à medida que vocês o aceitarem, revelar-se-á, ele também, e desdobrar-se-á da mesma

maneira, chamando sua Consciência para passar no Espírito, para penetrar nesses mecanismos cada vez mais
potentes, que alguns de vocês já experimentaram por períodos mais ou menos longos, em termos

de minutos, horas ou dias, denominados a Estase.
Esse processo é um processo que permite, naturalmente, à Consciência, extrair-se de certa forma de realidade

que desaparece, para penetrar cada vez mais profundamente em uma realidade nova, aparecendo.
Esse vai e vem, entre o que desaparece e o que aparece, será facilitado, tanto mais vocês têm, em vocês, a

possibilidade, por intermédio de certas estruturas colocadas em operação, de maneira consciente ou
inconsciente, mas que corresponde, aí também, a um mecanismo comum ao conjunto da humanidade,

denominadoLemniscata Sagrado.



***

O Lemniscata Sagrado é muito precisamente a estrutura Vibratória que permite à Consciência passar do
estado limitado ao estado ilimitado.

Obviamente, a circulação da limitação para a ilimitação ocorre mais ou menos facilmente, segundo as
resistências presentes no interior da consciência limitada.

O conjunto do que vocês têm conduzido, particularmente para as Sementes de Estrelas e os Ancoradores da
Luz, deveria permitir-lhes introduzirem-se, com toda facilidade, nessa nova vestimenta, em sua nova Dimensão

e em seu novo mundo.
Alguns seres terão talvez mais dificuldade.

As Forças Intergalácticas, por intermédio dos Mundos Unificados de 3ª Dimensão
(denominados Vegalianos, Pleiadianos, Arcturianos e outras formas menos relevantes, quanto à sua

importância de intervenção), estão aí para, aí também, facilitar sua Passagem, desta limitação para a ilimitação.
A Ascensão será, evidentemente, um processo que será, para muitos seres humanos, totalmente rejeitado.
Mas essa rejeição, ela mesma, não poderá se sustentar quando o desdobramento da Luz for realizado, na

totalidade.
Esta realização, total e final, como vocês sabem, inscreve-se em um contexto de limite de tempo, instalando-

se entre o final de seu ano e até o primeiro trimestre de seu próximo ano.
Tudo dependerá da Terra, isso vocês sabem, mas também tudo dependerá do contingente dos Semeadores

de Luz, dos Ancoradores da Luz, denominados também, em outras terminologias, ‘equipe de solo’, realizar sua
alquimia total permitindo estabelecer-se, finalmente, em sua ilimitação, criando então

na MerkabahInterdimensional Coletiva e no Lemniscata Sagrado, um impulso novo possibilitando para
algumas formas de vida limitada humana, voltarem-se e facilitar, para elas, o acesso a esta ilimitação.

***

Assim o conjunto do futuro está traçado.
Assim, o conjunto das etapas finais é anunciado.

Assim, o desenrolar e o desdobrar da ilimitação acontecem, como vocês têm observado, por certo número de
modificações ocorrendo sobre esta Terra, traduzindo-se pela expansão da Terra, pela modificação das

circunstâncias de vida, podendo ser denominada, para aqueles que estariam ainda totalmente confinados
nesse processo, uma forma de ‘revelação’, indo ao encontro de sua vida limitada, o que é perfeitamente exato

para aqueles que não teriam alternativas além de permanecer nesta limitação.
Mas lembrem-se de que, final e objetivamente, a totalidade da humanidade será liberada deste confinamento

dimensional, a totalidade da humanidade reencontrará uma forma de liberdade que irá se traduzir por esse
momento final, pelo face a face entre o limitado e o ilimitado.

O que eu quero dizer assim é que o conjunto das consciências vivendo apenas na limitação terá
acesso, temporariamente, a esta ilimitação.

Essa ‘escolha final’ não será uma escolha ditada pelas emoções ou pelos medos, não será uma escolha ditada
por outra coisa além da própria Vibração da Consciência e do Espírito.

Portanto, não há, a rigor (exceto a fase intermediária entre o início e o fim desta etapa final, que pode ser muito
dolorosa), necessidade de se preocupar, em última análise, para cada Espírito ou para cada alma.

Porque isso, finalmente, irá acontecer pelo desaparecimento total desta Dimensão e pelo aparecimento total de
sua nova Dimensão.

O trauma, se o podemos falar assim, ou o ‘choque’, não está associado ao fim, mas está sim associado ao que
vocês têm a viver entre o início do desdobramento e o fim do desdobramento, a facilidade ou

a dificuldade com a qual vocês viverão sua ilimitação.
Tudo dependerá obviamente, e vocês compreenderam, do que lhes restarão no Interior de sua consciência
limitada como apegos, ou como dificuldades para ir a este desconhecido que irá se tornar, de fato, cada vez
mais conhecido gradualmente e à medida dos dias transcorrendo após o desdobramento da Luz pelo Anjo

METATRON.
Eis ao que vocês são chamados.

E eu penso que, progressivamente, isso seja ao nível Arcangélico ou que isso seja ao nível das Estrelas ou
dos Anciãos, várias informações suplementares chegarão a seu tempo, a fim de ajudá-los, se o podemos

dizer, para ver claramente com o olho do Espírito.

***

Eis os alguns elementos ligados a esse Sopro novo de Vida, a esta nova Vida que se desdobra e à qual vocês
são chamados que, obviamente, está acontecendo, vocês o apreenderam através de minhas palavras, na

totalidade, nesta matriz.



totalidade, nesta matriz.
Não é então um mecanismo ocorrendo em um momento, mas é bem um mecanismo escalonado segundo seu
calendário no tempo, tal como lhes anunciou o Comandante dos Melquizedeques, que começou desde o mês

de março, terminando no fim de outubro ou no fim deste ano ou o mais tardar, no primeiro trimestre.
Isso não depende de vocês, mas certamente de alguns entre vocês, escolhendo deliberadamente, com toda

lucidez, ir para sua ilimitação.
Mas lembrem-se, contudo, de que se há a possibilidade de manter a limitação e a ilimitação, isso será

desejável no sentido do Serviço, da Devoção, do Espírito, para o Espírito, para seus Irmãos e suas Irmãs,
ainda adormecidos.

Eis o que eu tinha para dar-lhes da parte do Conclave.
Essa era minha mensagem referente a essa última passagem que está doravante para ocorrer.

Se existe, no contexto do que eu enunciei, algumas perguntas, então eu desejo bem ali responder.
Eu permanecerei em todo caso com vocês, com minha qualidade Vibratória específica, durante seu espaço de

Alinhamento.

***

Pergunta: qual é a cor de sua Vibração?

A cor de minha Vibração pode instalar-se de diferentes maneiras.
Ela pode estar associada ao azul, em meu papel de Guia.

Ela pode estar associada também a uma forma de Luz, em ressonância com uma forma de cura particular
denominada, se o podemos dizer, “cura do Espírito” ou, em todo caso, “Revelação do Espírito”,

estabelecendo-se então no que eu poderia chamar de verde-azul.
Existe, entretanto, uma irradiação do meu ser que alguns podem perceber estabelecendo-se como para todo

Arcanjo, em meio à Luz branca Vibral a mais pura.

***

Pergunta: você vai voltar?

Isso é muito provável.
Mas, bem amado, eu lembro, contudo, que, como lhes disse URIEL ou ANAEL, eu estou desde já presente em

vocês, de maneira Interior, como todo Arcanjo.

***

Pergunta: podemos recorrer a você, em certas circunstâncias?

Bem amado, sim, do mesmo modo que a Vibração dos Arcanjos, integralmente, está presente em vocês.
Existe então um processo de apelo, devendo ser conhecido e realizado como um apelo Interior e não exterior.

Da mesma maneira que a Dimensão KI-RIS-TI está em vocês quando ela se revela, e está desdobrada ao
nível da consciência, da mesma maneira pode se desdobrar, em vocês, minha própria consciência que é

também a sua.

***

Pergunta: se um Arcanjo se comunica conosco, é necessário conhecer seu nome?

Bem amado, de maneira geral, um Arcanjo se apresenta.
Ele não permanece anônimo.

Como talvez alguns de vocês, aqui e em outros lugares, o constataram, cada Arcanjo é portador de uma
Vibração, Arcangélica, é claro, mas também de uma qualidade Vibratória e de consciência específica, em meio

à Unidade.
No que me diz respeito, eu poderia ser chamado A Paz ou a Equanimidade.

***

Pergunta: isso significa que podemos recorrer a você para ajudar-nos a encontrar a Paz?



Sim.
Do mesmo modo que o Arcanjo URIEL permite-lhes encontrar a Presença.

Do mesmo modo que o Anjo ANAEL permite-lhes encontrar a Comunicação correta e o Abandono.
Há diferentes modos de ativar nossa Vibração e nossa Consciência em sua consciência, que isso passe pelo
que vocês realizam aqui, através dos exercícios comunicados, que isso seja através de algumas assinaturas, e

mesmo de algumas Vibrações, como os cristais.
Nós estamos presentes, enquanto Consciências tendo criado, em meio ao Conclave Arcangélico Original de

doze Arcanjos, este mundo, tendo colocado nossa Vibração e nossa Consciência.
É então perfeitamente lógico reencontrarmo-nos inscritos em suas memórias, em suas Vibrações, em sua

consciência, como na natureza.

***

Pergunta: sentir-se melhor com a energia de um Arcanjo mais do que outro está ligado a uma
predisposição pessoal?

Bem amada, tudo é possível.
Isso pode ser uma predisposição pessoal como uma sincronia Vibratória, mais acentuada em vocês.

Então, uma facilitação ou, em certos casos, uma falta, ou uma sintonia, cada caso sendo diferente.

***

Pergunta: quando eu escrevo uma pergunta, eu já tenho a resposta. É uma forma de expressão da
Unidade?

Bem amado, isso é perfeitamente e muito possível.
Agora, o efeito de escrever permite simplesmente fixar sua atenção e sua consciência, focalizar sua intenção,

sobre o que é pedido.
Bem amado, escrever sobre um plano não pertence ao Mundo Unificado.

Nada necessita ser escrito já que tudo está escrito, na Liberdade e na Autonomia.
A memória, como vocês a nomeiam nesse mundo, é ilimitada, atemporal e não localizada, e acessível a todos.

O Conhecimento, aquele do Coração, é instantâneo.
Não pode existir qualquer questão nos Mundos Unificados.
Se uma questão surge, a resposta aparece imediatamente.

Não pode então existir realmente qualquer questão.

***

Pergunta: neste outro mundo poderemos ter acesso mais fácil com os Arcanjos?

Bem amada, não existe qualquer dificuldade de acesso nos Mundos Unificados, que isso seja o conjunto das
consciências, fossem elas de 5ª Dimensão, como de Dimensões as mais elevadas porque não existe qualquer

separação.
Não existe mais qualquer localização no sentido em que vocês o entendem e qualquer limitação de qualquer

espécie.

***

Pergunta: há então alguma hierarquia?

Absolutamente nenhuma.
A única hierarquia existente é uma hierarquia Dimensional, em meio à própria Luz, através de sua própria

inteligência.
Um Arcanjo não é superior a um Elohim.

Uma consciência, nos Mundos de Silício, não é superior ou inferior a um Arcanjo.
 A Fonte não é superior ou inferior a um Arcanjo



***

Pergunta: enquanto seres humanos, o que nós iremos nos tornar?

Eu não estou certo de apreender o que há depois.
A evolução humana não quer nada dizer.

O ser humano deve reencontrar sua liberdade, sua origem Dimensional.
Alguns de vocês são Águias, outros são Golfinhos, outros são Leões, alguns são Arcanjos, e outros são

Triângulos.

***

Pergunta: no momento da Translação, a Passagem acontecerá de maneira imediata ou haverá um espaço
onde poderemos pedir a ajuda ou um acompanhamento?

Bem amado, é muito exatamente o que eu acabo de desenvolver no curso de minha intervenção.
O mecanismo da Translação Dimensional está inscrito em um lapso de tempo, entre o início do

desdobramento da Luz e a fase final, que é uma forma, como eu disse, de aclimatização.
Nesta aclimatização todas as ajudas úteis e desejáveis ser-lhes-ão dadas.

***

Pergunta: a pessoa estava se referindo mais ao momento real da própria Translação, ou seja, o que
chamamos de grelha-planetária, no momento final.

Naquele momento será demasiado tarde.
Tudo estará realizado.

A ajuda se manifesta desde o mês de março, de maneira cada vez mais inequívoca.
As intervenções, por exemplo, dos Vegalianos, foram anunciadas por um dos Comandantes Vegalianos

[VELGAN] desde já um ano.
Ela já ocorreu, esta ajuda.

Outros tipos de ajuda acontecem, durante este período.
A grelha-planetária, como foi chamada de forma humorística pelo Melquizedeque em Chefia, corresponde

simplesmente ao face a face com seu próprio Espírito.

***

Pergunta: o que você chama de face a face com nosso próprio Espírito?

Eu os remeto, para isso, ao Apocalipse de São João que descreveu perfeitamente esse processo.
É o momento em que CRISTO, a Dimensão de Logos Solar ou Espírito Solar, CRISTO-MIGUEL se preferem,

chamam-nos para viver sua Ressurreição.

***

Pergunta: por que eu sinto como um medo que me desconecta?

Olhe para o interior de você mesmo: onde estão seus medos?
Podemos dizer, em linguagem figurada, que você vive no medo.

É o medo da Consciência Ilimitada, processo chamado a Dissolução, consecutivo à Paz que eu carrego.
Eu bem disse e eu repito, você vive o medo.

O medo está inscrito na insegurança da pessoa e na limitação da pessoa.
Há aí um elemento a transcender, que corresponde, em seu sentido o mais amplo, no eu enunciarei como, em

termos selecionados, o Amor de sua pequena pessoa e não de sua grande pessoa.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Espíritos da Luz presentes nesta carne, eu permaneço então, com minha Paz, durante seu
espaço de alinhamento e eu lhes digo, certamente dentro de pouco tempo após a intervenção do Anjo

METATRON.
Até muito em breve.

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

(*) – SRI AUROBINDO (17.10.2010) – ‘O choque e o medo’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO GABRIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1073

18 de junho de 2011
(Publicado em 19 de junho de 2011)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1073


Eu sou Gabriel, Arcanjo.

Irmãos e Irmãs em Cristo.
Assim, nós podemos dizer, nós também, Arcanjos.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei do Um, o Conclave Arcangélico delegou-me, junto a vocês, a fim de
exprimir certo número de elementos vindo completar, de algum modo, a revelação ‘lateral posterior’ da Luz

Vibral no que é chamado de Portas e a Senda [Trilha] compreendida entre estas Portas, ATRAÇÃO
e NUNC (nota trad: AGORA).

ATRAÇÃO foi desenvolvida de diferentes maneiras para vocês.
ATRAÇÃO correspondendo a este lado particular, chamado de ‘robotização’ e a tudo o que está em

ressonância e em relação com a sobrevivência, com o instinto, a perpetuação dentro mesmo da Matriz,
chamada também de ‘força Ahrimânica’.

Eu lhes lembro que as energias ditas etéreas, existentes dentro de seu mundo, penetram por este ponto do
baço e vão girar em prioridade no que é denominado ‘Triângulo Radiante de metabolização da energia etérea

falsificada’, em ressonância com o que é chamado de segundo chakra e de terceiro chakra
(Swadhisthana chakra e Manipura chakra).  

Assim como talvez vocês saibam, Manipura chacka está ligado diretamente às forças astrais e ao ego.
O segundo chakra, quanto a ele, Swadhisthana chacra, situado sob seu umbigo (umbigo que, também, é um
buraco que os reenvia à nossa filiação), está ligado diretamente ao poder e a este instinto de sobrevivência.

A esfera sexual, a procriação, a feminilidade e o amor do outro estão inscritos dentro deste Triângulo Radiante.

***

Uma vez que a Luz Vibral se derrama dentro deste Ponto chamado ATRAÇÃO, outros circuitos se
estabelecem.

Um primeiro circuito foi-lhes desenvolvido, entre ATRAÇÃO e PROFUNDEZ, eu não voltarei a isso (*).
Um outro circuito se acende, agora, entre ATRAÇÃO e NUNC.

  

GABRIEL - 8 de julho de 2011
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O ponto NUNC está ligado a tudo o que está em ressonância, vocês o compreenderam e captaram, eu espero,
com a hereditariedade, o aprisionamento matricial, ligado a carne e ao sangue, tendo-os privado de vossa

liberdade.
Este circuito novo, de alguma forma, indo de ATRAÇÃO a NUNC, assim como aquele do qual já foi feito
estado, indo de ATRAÇÃO a PROFUNDEZ, inicializa a recuperação da Luz dentro de um novo Triângulo

Radiante de Vibrações, pondo fim à alimentação do ego, alimentação do poder e alimentação de tudo o que se
relaciona com a maternidade, à feminilidade, não no seu desaparecimento mas, bem antes, na sua

transcendência e, é claro, todas as manifestações ligadas ao poder e à necessidade de fusionar sobre as
esferas baixas, quaisquer que sejam os nomes dados, nesta civilização.

***

Eu sou também o Arcanjo que anunciou a Maria sua maternidade.
Esta maternidade particular (que algumas religiões chamaram de Espírito Santo), não tem, bem evidentemente,

nenhuma verdade.
Maria efetivamente recebeu a visita de alguma coisa que não era deste mundo.

Em seu tempo, isto se denomina uma inseminação artificial.
Assim portanto, para romper o ciclo da encarnação, da reencarnação e da Ilusão, a encarnação do Cristo

passou por vias um pouco extraordinárias mas não tendo, é claro, nada a ver com o Espírito Santo.
Assim portanto, mesmo nos escritos ditos evangélicos, travestiu-se um pouco a História, se se pode dizer, mas

eu realmente intervi para entregar uma mensagem,estritamente a mesma que eu vou entregar-lhes hoje.
Vocês vão, de certa forma, dar à luz a si mesmos, no corpo de Estado de Ser.

Vocês vão enfim conceber a Verdade para se tornar a Verdade e se tornar seu corpo de Estado de Ser.
A revelação da Luz Vibral, vindo da Unidade e penetrando a esfera ATRAÇÃO do baço, inicializa portanto este
‘novo’ Triângulo Radiante de forças, que vai se tornar ativo em vocês, desde agora, desde esta noite ou nos

dias que se seguirão, cada um em um ritmo, mas um ritmo entretanto muito acelerado.
A ATRAÇÃO representa tudo o que está ligado ao poder, ao ego, à procriação, à perpetuação, aos instintos,

quaisquer que sejam e, hoje, esta ATRAÇÃO reencontra seu verdadeiro sentido que é de restituir-lhes à
Unidade, à Liberdade, passando pela abertura do que tinha sido fechado no AGORA, por NUNC, o que tinha

sido fechado nas profundezas e tudo o que se pro-criava nas profundezas do ser, desde a concepção, a
gravidez e o nascimento. É portanto uma transposição real onde, até o presente, a procriação levava a

humanidade a criar para baixo, nesta Matriz, enquanto que agora, será preciso criar no Espírito.
Dar à luz a vocês mesmos, passando pelo chakra da garganta, realizando a ‘terceira passagem’ da garganta,

permitindo-lhes nascer na Verdade, além de todo aprisionamento.

***

A inicialização deste trajeto de Luz, desta Senda entre ATRAÇÃO e AGORA, irá permitir-lhes por em
movimento certo número de forças, ao nível do sacro, que vão se completar muito rapidamente com as forças

simétricas, do outro lado, das quais eu não falarei agora.
Certo número de modificações de consciência sobrevirão portanto, permitindo-lhes realmente viver seu

nascimento, sua Ressurreição, se vocês preferem, esta Ressurreição não podendo se fazer a não ser que
vocês cortem o cordão umbilical, aquele que os mantinha fechados dentro do corpo de desejo, da procriação,
da sexualidade, de todo o que fazia os apegos dentro deste mundo, dentro da Matriz e, em particular, dentro

dos apegos ligados à hereditariedade, à carne, ao sangue e aos instintos, quaisquer que sejam.
Este trabalho, é claro, vocês têm a possibilidade, por sua própria consciência ou por gestos ou ainda, como foi

dito, com cristais ou outros meios, os yogas, de amplificar esta radiação e esta passagem, esta abertura de
Senda.

Mas a revelação da Luz Metatrônica vai sobretudo realizá-la, em vocês, a partir do momento em que vocês
estiverem abandonados à Luz e que vocês saírem, de alguma forma, de seu próprio umbigo, de sua própria

personalidade, de tudo o que está ligado a estes instintos, a esta ‘robotização’ (**).
Tudo o que os mantinha nesta densidade de pro-criação, impedindo-os, literalmente, de tornarem-se co-

criadores.
Há portanto, neste nível, também, uma reversão, vocês compreenderam, ilustrada de maneira bastante real,

pelo parto ‘por baixo’ (Pro-criação) e pelo parto ‘pelo alto’ (Ressurreição e nascimento no Espírito).
Parto pelo alto, se passando nas reversões efetuadas pelo Arcanjo Uriel.

***

A reversão de ATRAÇÃO, sobre o eixo falsificado ATRAÇÃO-VISÃO, vai doravante se fazer sobre uma
atração à liberdade, à Unidade, vindo transfigurar e transformar, totalmente, o conjunto dos hábitos, dos

instintos (todo o que estava ligado a uma Ilusão), na estrita Verdade da Luz, provocando, então, uma plenitude



Interior total, não tendo mais nada a ver com uma satisfação do ego ou uma satisfação do corpo de
desejo (chamada a se reproduzir permanentemente para ser satisfeita).

Vocês serão então verdadeiramente libertos, pela revelação da Luz Metatrônica, se vocês a aceitam,
permitindo, literalmente, consumir os laços da Ilusão, consumir tudo o que é Ilusório, para restituí-los ao Fogo
do Espírito, ao Fogo do Coração, fazendo-os sair de todas as atrações, em ressonância com este passado,

com esta antecipação dos desejos, esta perpetuação dos desejos permanentes.
É claro, na humanidade, muitos ensinamentos foram dados, em particular, no Oriente, sobre esta noção de

superação dos desejos, para ir rumo ao Espírito.
Mas uma coisa é contrair o desejo, é totalmente outra coisa transcendê-lo à luz do que vocês vão viver pois isto

não é uma vontade, isto não é uma obrigação mas é, realmente, o que eu nomeei uma ‘transcendência’.
Esta transcendência vai aclará-los, aí também, neste nível, vocês vão ver claramente como as coisas

aconteceram.
Além da compreensão mesmo das palavras que eu pronuncio, vocês vão realmente viver esta Verdade, esta

Liberação, esta Liberdade, concorrendo grandemente para a sua própria Ressurreição.

***

Assim portanto, existe, literalmente, ao nível desta revelação ‘lateral esquerda’ da Luz posterior [eixo posterior
lateral esquerdo], uma Crucificação do conjunto do que é ligado ao corpo de desejo.

Isto não é uma vontade pessoal de ascese mas antes, realmente, uma transmutação total da luz falsificada, em
Luz Vibral, restituindo-os à sua Eternidade retornando as correntes de energias que os atraíam rumo à Matriz,

em direção à polaridade feminina que vocês tinham perdido, quer dizer sua Mãe do Céu, aquela que está além
da mãe da encarnação.

Não é por nada que Maria criou este corpo de carbono, eis muito tempo.
Não é por nada que o Demiurgo apagou esta noção de criação pelos geneticistas de Sirius, a fim de fechá-los
na Ilusão da criação e da procriação por uma entidade feminina, tendo, assim, ela também, perdido sua própria

criatividade e sua própria criação total na Unidade.

***

Assim portanto, todo humano é portador desta polaridade feminina.
Não é questão de fazer dela uma polaridade sexual mas antes de manifestar, agora, seu polo feminino,

totalmente, de reencontrar, de alguma forma, sua completitude, de reencontrar, de alguma forma, sua Unidade,
reunificando suas duas polaridades e, sobretudo, descobrindo o que é realmente a ‘feminilidade’, que não é um

atrativo sexual, que não é uma Matriz colocando no mundo mas antes um Polo Criador dos Mundos.
Vocês são portanto chamados a recriar-se e a criar-se, pela Ressurreição e a inversão de Atração, aclarada

pela Unidade, e pondo-os em distância de tudo o que é a Atração pelos polos inferiores.
Vocês vão descobrir a leveza disto, sem falta, sem sofrimento mas, realmente, como uma transcendência total
de uma parte de sua Consciência, concorrendo grandemente a elevá-los, Vibratoriamente, em Consciência, e
os liberando dos apegos, presentes ainda para alguns dentre vocês ao nível dos tornozelos, impedindo-os de

aceder ao seu Estado de Ser.
Estes laços que restaram, para alguns, irão se desatar.

Assim, a reversão efetuada pelo Arcanjo Uriel, nesta Senda, vai permitir-lhes por em comunicação, assim como
foi dito também pelo bem amado Sri Aurobindo, a Unidade com AGORA ou, se vocês preferem, com NUNC,

HIC et NUNC (***).

***

Vocês vão portanto transcender aquilo que os mantinha no aprisionamento.
Vocês vão se encontrar na Liberdade e esta Senda ‘lateral posterior esquerda’ aí concorre de maneira

importante.
Ela é, de alguma maneira, o primeiro dos três passos, se se pode nomeá-los assim, da ignição do sacro que,
através deste ponto e do ponto que lhe é simétrico (chamado REPULSÃO) e da Senda reunindo estes dois
pontos, vai elevá-los, definitivamente, a fim de subtraí-los da Ilusão, totalmente, e de reencontrar, se tal é sua

Vibração, o retorno ao Espírito e à Liberdade total.
Permitindo-os, então, percorrer os caminhos da co-criação consciente e os fazendo sair de todo o que os

atraía, dentro das forças ahrimânicas e portanto maternais falsificadas, se se pode dizer assim, ou femininas
falsificadas, levando-os à procriação, ao desejo e à necessidade de se alimentar, pelo corpo de desejo, de

tudo o que foi nomeado, a título justo (mesmo se vocês não provaram a sensação ou a percepção), de
‘impulsos inferiores’.

Estes impulsos não são inferiores senão pelo fato da falsificação.
Eles não são inferiores, em si, mas eles são inferiores no sentido em que eles os ataram, de alguma forma,



ainda mais, nos desejos, ainda mais numa busca exterior, quer dizer num conhecimento exterior de um outro ou
de uma outra, dando-lhes um sentimento de completitude, totalmente ilusório, fazendo-os projetar, no outro, o

Amor que vocês não tinham encontrado em vocês mesmos.

***

Assim, a transcendência desta Senda é de fazê-los penetrar um Amor livre, de um Amor onde vocês vão
descobrir, enfim, o que é realmente o Amor de si, não no amor do ego que tem necessidade de uma satisfação

exterior.
Vocês vão, de alguma forma, transcender tudo o que é do domínio da atração ao corpo de desejo, em uma

atração espiritual aclarada, verdadeiramente, pela Luz Vibral.
Vocês vão portanto se extrair, totalmente, ao seu ritmo, não suprimindo o outro, não distanciando-se do outro

mas, bem ao contrário, deixando-o livre, ele também, em sua relação, aclarada pelo verdadeiro Coração e não
mais pela falta do Coração dentro da Dualidade.

Não haverá mais portanto, vocês irão se aperceber vocês mesmos, completitude exterior a buscar ou a
empreender pois, naquele momento, vocês descobrirão o Amor do Si e vocês descobrirão esta frase

importante, que é de se fazer amor a si mesmo e de provar esta Unidade no Coração e não mais nos centros
inferiores.

Assim, isto vai concorrer para estabelecer, de maneira cada vez mais clara em vocês, também, esta Unidade,
esta Paz e, em definitivo, esta Alegria.

***

Evidentemente, não é questão de privá-los do que quer que seja.
Mas vocês descobrirão que toda privação terá desaparecido a partir daquele momento.

 É claro, cada um terá um caminho diferente no que restará a viver dentro deste mundo pois cada caminho é
diferente, mesmo que a destinação seja comum.

Existem várias maneiras de chegar a ela.
Existem também, como vocês sabem, várias destinações, na Liberdade.

Assim, vocês constatarão por vocês mesmos o desaparecimento natural, de alguma forma, destes impulsos
do corpo de desejo, pelo aclaramento da Luz vindo devolver o Éter e restituir o Éter à sua Luz Vibral, pondo fim

a tudo o que os fechava nos desejos.
 Esta Senda, e esta ignição, da asa lateral esquerda de seu sacro [NUNC/AGORA/IM], é um dos elementos que
permitem construir o canal do Éter e fazê-lo ser percorrido pelo Fogo do Éter e da Terra, a fim de viver o que é

denominado seu Novo Nascimento ou sua Ressurreição, o que dá estritamente no mesmo.
É claro, não é necessariamente para compreender nem digerir ou integrar.

Não é tampouco mais pedido para crer em minha palavra mas antes de fazer a experiência e de vivê-la, pela
Luz ela mesma, que vai se revelar.

Assegurem-se, vocês não sofrerão qualquer frustração, qualquer falta, bem ao contrário.
Vocês olharão o outro, quem quer que seja (filho, como pai, como companheiro, como amigo), com o mesmo
amor, sem poder fazer a menor diferença entre aquele que é seu companheiro, seu pai, seu filho e o resto da

humanidade.
Aí está o Amor.

Aí está a Verdade e em nenhuma outra parte.
Ahriman estará, naquele momento, transcendido pois vocês terão encontrado sua Liberdade e seu papel de

co-criador de sua Verdade.

***

Eis o que o Conclave me encarregou de entregar-lhes.
Minhas palavras serão pouco numerosas.

Resta-nos agora um pouco de tempo e, é claro, se existem em vocês interrogações com relação a isto, e
exclusivamente com relação a isto, ser-me-á uma alegria completar isto que eu disse.

***

Questão: Os nascimentos a partir da 5ª Dimensão se fazem pelo Espírito?
Não haverá nascimento.

Porque, quando vocês são criados na Eternidade, vocês são eternos.



Onde vocês vão dar à luz, uma vez que vocês deram à luz na Luz?
Não haverá mais jogo de sombra e de luz.

Não haverá mais passagem pelas portas da morte e do nascimento, desde que vocês vão nascer para a
Eternidade.

***

Questão: Como então nascem os extraterrestres humanoides?
A questão é muito vaga.

Existem humanoides em todas as Dimensões, até a 18ª.
Como o que não tem começo poderia ter um fim?

Como é que um ser, uma Semente de Estrela que nasceu em sua Verdade, pode ela morrer e renascer?
Isto é o apanágio deste mundo, em sua falsificação.

Além desta densidade temporal onde vocês estão, eu lhes lembro que o tempo é inversamente proporcional,
de alguma forma, à densidade.

Quanto mais forte é a densidade, mais o tempo que vocês percorrem é restrito e mais vocês são fechados.
Além deste mundo de carbono, tudo é Liberdade.

O tempo não se desenrola como vocês o percebem aqui: o tempo, pode-se dizer, não existe.
Vocês não têm que nascer, já que vocês são eternos.
Vocês não têm que morrer, já que vocês são eternos.

Somente o corpo de carbono, nos Mundos Unificados, pode, em alguns Multiversos, necessitar do que vocês
denominam uma ‘procriação’.

Mas esta procriação não pode ser explicada assim, como vocês a vivem neste mundo.
 Isto não tem estritamente nada a ver.

Existe um processo (e eu não entrarei em detalhe pois isto nos distanciaria de meu propósito), existem, eu
busco a palavra, espécies de incubadoras, permitindo a uma alma formar um corpo através de uma bagagem

genética totalmente livre, para constituir um corpo de carbono, por exemplo.
Isto não tem nada a ver com qualquer sexualidade, que não existe, aliás.

***

Questão: Você tem exemplos de co-criações, realizáveis nesta Dimensão?
Assim como lhes disse o Comandante, vocês vão se tornar co-criadores mas vocês não são Criadores.

Vocês não criam, realmente, sua Verdade senão quando vocês tiverem saído da Ilusão.
Em compensação, vocês criarão as circunstâncias de sua vida, em total liberdade, para o que restará a

percorrer nesta Dimensão.
Mas como lhes disse, de maneira humorística, parece-me, o Comandante, vocês não vão criar um amendoim.

Isto é impossível.
A co-criação consciente, ligada ao fim do aprisionamento, é simplesmente reencontrar sua Liberdade total e
compreender, pela própria Consciência, sem nenhuma compreensão intelectual, o que é a Unidade, porque

vocês irão vivê-la, e o que era a Dualidade que vocês deixam.
O motor disso será a Paz e a Alegria.

***

Questão: O baço e o fígado têm relação com dois pontos ao meio das costas e isto está em relação com o
Fogo do sacro?
Sim, totalmente.

Assim como nós já dissemos (em todo caso, não eu, mas alguns Arcanjos ou alguns Anciãos), nós insistimos e
nós trazemos sua Consciência sobre algumas Sendas.

Mas elas são inumeráveis.
Assim, existe, ao nível do que é chamado de fígado e de baço, pontos ditos de ‘comandos’ situados,

efetivamente, um pouco mais baixo do que o que foi chamado de ponto em relação com KI-RIS-TI, de um lado
e outro da coluna.

Eles podem, efetivamente, ser dolorosos durante este período.

***



Questão: É o Fogo do Sacro que os ativou?
Sim.

A ativação dos dois circuitos centrais, anterior (****) e posterior (**), participa, ela também, vocês
compreenderam, das outras Sendas.

***

Questão: Se é preciso soltar a vontade, como desenvolver estas Vibrações, esta Consciência?
Abandonando-se à Luz.

O que é que não se abandona à Luz?
Exclusivamente o ego.

A atração do ego não está unicamente ligada a este aspecto do corpo de desejo.
 Existem outros, bem mais sutis.

Mas vocês não têm ainda os meios de compreender, totalmente, se vocês não vivem, porque vocês não vivem.
Isto será evidente a partir da revelação da Luz Metatrônica, correspondendo, eu lhes digo novamente, à ignição

das diferentes partes do sacro.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Lei do Um, o Arcanjo Gabriel os saúda, os ama e permanecerá
com vocês, em vocês, para o alinhamento.

Eu lhes digo, portanto, até logo e até breve, em alguns minutos.

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

(*) – IRMÃO K (06.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de...

*
(**) – IRMÃO K (05.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de...
*

(***) – SRI AUROBINDO (08.07.2011):
(tradução em andamento)

*
(****) – SRI AUROBINDO (04.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-4-de-ju...

***
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Áudio em Francês

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Amados humanos, presentes sobre este mundo, eu sou o Arcanjo que vem trazer o Anúncio.

A minha experiência, se tanto é que podemos falar assim, visa ser esse Canal Mariano, instalado à sua
esquerda, por onde MARIA anuncia a Boa Nova.

Eu encarno, para vocês, e em vocês, neste mundo, sobre este mundo, a Luz e a Verdade, a Sabedoria.

***

Eu sou a Onda que anuncia o Verbo e a Vida.
Eu sou aquele que permite, em vocês, esse Despertar final.

Vocês são a Luz dos Mundos, além de toda Luz.
Vocês são o Coração e a própria essência d’A FONTE, que É Vocês.

Eu acompanhei, em silêncio, pacientemente, a sua descoberta: aquela da Verdade e da Luz.

***

Hoje, vocês são abençoados, na Graça Eterna.
Vocês são, também, aquele que abençoa toda vida, além de toda separação.

O Tempo da Liberdade, em que, além de tornar-se essa Borboleta, é-lhes tornado possível superar tudo isso.

***

Vocês são a indizível Alegria.
Eu Vibro, em vocês, o órgão da Transfiguração, conduzindo à transverberação: a Alegria além da Alegria, a

Onda que transcende a Vibração.
Acendendo esta carne, conduzindo-a além.

***

Eu sou a Consciência da Sabedoria.

***

Eu sou o Silêncio no Verbo, que É.
Chamando-os ao recolhimento, à reunião, ao agrupamento, que isso seja no que vocês nomeiam sonhos ou

viagens, além desse corpo.
Eu sou o Anúncio, que anuncia.

Eu trago o Anúncio até o seu ouvido, até o seu Coração.
Levando a estabelecer a majestade e a Simplicidade.

***

Vocês são o testemunho vivo da Ressurreição.

GABRIEL - 03 de março de 2012 - Autres Dimensions
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***

O Fogo do Batismo encobre-os com a Água Viva, onde pode Cantar o Ar de MARIA.
Convidando-os a se Casar, misticamente, com a sua natureza, que é a Beleza.

***

Eu sou a Presença que vigia ao seu lado.

***

Eu sou a experiência e a Sabedoria da sua própria Eternidade.

***

Eu estou instalado, em vocês, além dos Cordões Celestes.

***

Eu sou o Arcanjo que os torna doce e paciente, porque o Amor e o Absoluto são doces e pacientes.

***

Eu sou a Verdade, expressa e contínua em vocês.
           Enquanto Trombeta Arcangélica, eu facilito o nascimento do não-nascido.

***

Eu sou o que acalma o que deve ainda o ser.

***

Eu sou o êxtase que põe fim aos sentidos humanos.

***

Eu sou a Sabedoria do Amor.
Na Verdade, o que vocês São.

***

Eu sou também o que fala no Silêncio.
Nesse sentido, estabeleçamos a Verdade e a Luz da nossa Presença, além da identidade e da individualidade.

Isso é agora.
Eu sou a Bênção.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

A Onda da Vida carrega a Paz, não ordinária, nem mesmo extraordinária.

***

Eu sou o Arcanjo GABRIEL, eis a Doação e o meu Anúncio.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120821_-_GABRIEL.mp3

~ APELO AO DESPERTAR ~ 

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Seres de Luz, Comunguemos, juntos, à Alegria, Alegria do nosso contato.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nos tempos e circunstâncias desta Terra, eu vou trazer-lhes elementos que não lhes concernem, a vocês,
especialmente, que já empreenderam o seu Despertar e a sua Transformação.

Nesses tempos particulares da Terra, o Apelo ao Despertar poderá assumir vários aspectos.
E esses aspectos, eu vou entregá-los a fim de que, no seu ambiente próximo, como para a Terra, ou como

para outros lugares que aí onde vocês estão, vocês não sejam surpreendidos com as diferentes formas que
pode assumir o Apelo ao Despertar.

Então, é claro, eu não irei falar do Apelo ao Despertar mais potente, que é aquele de MARIA, mas eu vou falar-
lhes do que pode assumir como forma este Apelo ao Despertar, para aqueles Seres de Luz que ainda não
estão Despertos, e que não vivenciaram qualquer transformação, a fim de que não sejam surpreendidos.

***

A Liberação da Terra, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e, de maneira mais anterior, a Irradiação do
Espírito Santo, a Irradiação de Alcyone e a Radiação Ultravioleta do Sol, têm efeitos cumulativos, sobre a Terra

e na consciência.
Mesmo se a consciência encarnada parecer ainda dormir, as ações cada vez mais interativas da Luz criam as

circunstâncias, cada vez mais propícias, do Apelo a esse Despertar.

GABRIEL - 21 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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Então, vocês vão ver, entre os seus familiares que não estariam ainda Despertos, entre grupos humanos, uma
série de fenômenos podendo ocorrer.

Para aqueles dos seus Irmãos que não perceberam a Luz Vibral (porque a sua percepção não lhe permitia, ou
ainda, porque o seu caminho de encarnação estava, de maneira demasiadamente importante, cativado por este
mundo), eles vão começar a viver, talvez não as manifestações Vibratórias que vocês vivenciaram, mas, sim, as

consequências da Liberação da Terra, do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida, no próprio desenrolar do
cenário da vida deles.

***

O Apelo ao Despertar pode assumir diferentes formas, doravante.
Isso pode ser um Irmão de vocês que acorda pela manhã e que, sem qualquer percepção Vibratória, sem

qualquer sonho particular, sem qualquer Apelo, levanta, diferente.
Esta diferença faz com que esses Irmãos e Irmãs humanos vão perfeitamente identificar um antes e um

depois: eles acordam, e eles estão diferentes.
Não que eles possam explicar isso, não que eles tenham percebido Vibrações ou Presenças, mas

simplesmente, eles levantam, diferentes.
Esta diferença pode se refletir como a sensação, em um primeiro momento, de se sentir diferente e, portanto,

desorientado.
É bem mais do que uma intuição ou de uma visão do que chega, mas, muito mais, a sensação de uma forma

de urgência, de uma forma de urgência para mudar.
Aliás, a mudança é vivenciada no Interior: a consciência não funciona mais como a vigília, mesmo se for mais

difícil de explicá-lo, quando isso ocorre.
E isso irá ocorrer ao redor de vocês, no seu primeiro círculo mais próximo, ou em seus relacionamentos e

familiaridade.
É aí que a sua Presença pode se tornar importante.

Ela é importante pelo que emana de vocês, espontaneamente, mas também, pelas palavras que vocês
poderão utilizar (com a maior das simplicidades, sem dar detalhes): que existe uma Transformação

importante da Terra e que aquele que está Desperto, diferente, está sujeito a esta Transformação, e que
esta Transformação é algo perfeitamente natural, iminente, e inelutável.

***

Alguns dos seus Irmãos e Irmãs poderão exprimir este Apelo ao Despertar por uma premonição (que não é
sustentada por qualquer visão), premonição de algo incomum.

Às vezes, também, sintomas físicos vão emergir.
E quanto mais vocês se aproximarem do outono (primavera, no hemisfério sul) deste ano, mais os sintomas

físicos podem se tornar importantes.
Os primeiros desses sintomas irão se referir à mudança de hábitos muito ancorados, em particular, no nível
dos ritmos de sono, da alimentação, mas também, uma modificação abrupta (e inconcebível ainda, antes da

véspera, para eles) dos polos de interesse da vida.
Vocês verão que alguns Irmãos e Irmãs, que vivenciaram este Apelo ao Despertar, sem poder formulá-lo, vão

de repente descobrir um interesse pelo além, pela vida após a morte, pela espiritualidade.
E, novamente, é aí onde o seu lugar de Libertador é importante.

Porque é esse momento que é o mais oportuno, para esses seres que vocês conhecem, por vezes de maneira
íntima, para sugerir uma mudança.

Há, como vocês sabem disso, ainda, uma trama astral e uma trama etérea (mesmo ela ainda sendo falsificada),
onde se inscrevem os acontecimentos da Terra.

Esta trama astral e etérea não poderá mais ser escondida por muito tempo, quanto ao que está acontecendo.
E seres perfeitamente comuns vão, de repente, se sentir modificados: modificados em sua vida comum,

modificados em sua consciência.

***

Então, é claro, a primeira coisa que o ser humano quer fazer é colocar palavras sobre o que ele vive, dar
significado, dar explicações.

Naturalmente, esses Irmãos e essas Irmãs humanos, que não vivenciaram os aspectos Vibratórios da Luz, as
diferentes manifestações desse Despertar, como vocês o vivenciaram, vão viver, de algum modo, esta

Transformação como uma grande interrogação, cada vez mais.
E quanto mais o tempo avançar, durante este ano, mais vocês irão observar, entre os seus Irmãos e as suas

Irmãs, modificações do humor e de comportamento, já que, mesmo se ali não houver palavras que possam ser



colocadas sobre este Apelo ao Despertar, o comportamento é profundamente afetado.
Existem, de fato, sinais invisíveis que antecipam uma perturbação.

Eu os lembro, por outro lado, de que os animais são muito mais sensíveis do que vocês às modificações do
seu ambiente.

Vejam, por exemplo, os animais que fogem de uma floresta antes de um fogo, ou os animais que deixam uma
embarcação antes que ela afunde.

Do mesmo modo, muitos Irmãos e Irmãs humanos, próximos de vocês, ou mais distantes, e nos grupos, vão
acabar por perceber, além da Vibração, além de serem chamados por outras Dimensões, vão perceber que há

alguma coisa que está mudando.

***

Então, vocês sabem muito bem que, quando há uma mudança na sua vida, vocês são obrigados a se adaptar a
essas mudanças.

Entretanto, nenhum de vocês pode imaginar, mesmo Desperto há muito tempo, o escopo e a manifestação real
dessa mudança.

Nós abordamos, muitas vezes, uma Transmutação.
Nós empregamos imagens, metáforas, tentando fazê-los imaginar essa mudança.

Naturalmente, em relação a essa alteração abrupta da consciência, muitos Irmãos e Irmãs humanos vão
reforçar, de maneira paradoxal, a negação: haveria como uma vontade de não ver, e de não se interessar

pelo que vem perturbar o equilíbrio.  
Cabe a vocês, nesse caso, além de dar alguns elementos de mudança, não contrariar mais aqueles que não
desejam ver, aqueles que recusam imaginar, apesar desta forma de Despertar, uma mudança tão importante.

Será preciso respeitar as demandas, ou a ausência de demanda, em particular nos seus círculos mais
próximos.

Às vezes, e vocês sabem disso, apertar a mão de alguém ou abraçá-lo, é muito mais importante do que uma
longa explicação.

É nesses momentos de contato, sem desejar, que vocês poderiam estabelecer, devido a esta sensibilidade à
mudança, uma Comunhão, em um outro plano.

Todas as ocasiões serão boas para transmitir o que vocês São.

***

A sensação de mudança, a intuição da mudança poderá assumir, também, uma agudeza intensa, refletindo-se,
para alguns dos seus Irmãos e Irmãs, por uma forma de excitação ou de ansiedade.

Aqueles que não tiverem vivenciado os aspectos da Luz Vibral e os diferentes componentes da Luz poderão
se encontrar, na sequência disso, em oscilações importantes do humor.

Ainda mais porque esses sintomas físicos que aparecerem (e lhes parecerem inéditos, para eles) poderão
interrogá-los ainda mais.

Entre esses sintomas, as dores de cabeça, as pressões nos ouvidos, e os zumbidos nos ouvidos, irão se
tornar inumeráveis.

A consciência desses seres será diferente durante a noite, com a sensação indefinível de ter tido sonhos
peculiares, ou de ter viajado.

Aí também, o seu posicionamento será determinante.

***

O Apelo ao Despertar vai também propiciar Impulsos, e esses Impulsos não vêm nem da personalidade, nem
da alma, mas eu diria que são os Impulsos finais do Espírito.

Vindo implicar também, para aquele que o vive e que não conhece nada de tudo isso (ou porque ele não tinha
interesse, ou porque ele tinha medo, ou porque ele tinha a certeza de que nenhuma mudança poderia afetar a
Terra), para esses seres, no que vocês poderão então observar: nesta excitação, neste questionamento, mas
também em alterações (independentes da idade) onde esses seres irão aparecer-lhes como perdendo a sua

memória imediata, resultando em estados de confusão, que não são duradouros.
Mas todos esses sinais devem atrair a sua consciência, no nível da sua Presença, para explicar, ou para

tranquilizar muito além das palavras.

***



O conjunto das organizações humanas que vão viver essas modificações não irá sempre ver ali alguma coisa
agradável.

Isso poderá dificultar o funcionamento rotineiro de uma organização, familiar ou social, ou em meio a um grupo.
Alguns seres também, humanos, inscritos nas crenças, e não tendo acesso à Luz Vibral e ao Amor Vibral, vão

se encontrar fortalecidos em algumas Ilusões espirituais.
Essas Ilusões espirituais referem-se ao que foi denominado, pelo mundo, o Julgamento Final.

Os seres humanos, inscritos em uma abordagem intelectual, de crenças, irão ali encontrar, através desta
transformação Interior, elementos próprios para nutrir as suas crenças, sejam elas quais forem.

Reforçando-as em sua certeza mental, Ilusória, ou de um julgamento, ou de um acontecimento descrito pelas
profecias, mas não correspondendo perfeitamente à Realidade.

Aí também, se vocês estiverem rodeados desse tipo de Irmãos e de Irmãs, a sua Presença é essencial.

***

Naturalmente, a desestabilização resultante, no nível dos grupos, seja qual for o ambiente, pode se juntar ao
sentimento de confusão.

Os comportamentos humanos irão se tornar profundamente diferentes, fazendo perder, para alguns dos seus
Irmãos e Irmãs, a sua beneficência, culminando em comportamentos totalmente incomuns.

De qualquer modo, muitas mudanças, muitos humores, muitas emoções.
E é aí onde o seu fundamento, no Manto Azul da Graça ou na Onda da Vida, irá se tornar preponderante.

Este Apelo ao Despertar representa o que foi nomeado o Choque da Humanidade (ndr: ver em particular a
intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (1).

Alguns seres, mais sensíveis (e eu bem digo sensíveis, e não Despertos), irão captar, por antecipação, sem
poder ali colocar palavras, uma série de elementos de transformação.

***

Para outros, enfim, o Apelo ao Despertar será vivenciado como um conto de fadas.
Onde, aí também, havia um antes e um depois, mas se expressando por uma abertura tal, que isso irá chegar à

frase que foi dada: “os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros”.
Alguns dos seus Irmãos e Irmãs humanos foram programados desta forma: eles programaram, eles próprios,

para viver o Despertar total, pelo Fogo do Coração, nesses Últimos momentos.

***

Vocês podem bem imaginar que as respostas para a Luz são então profundamente diferentes.
E que a resposta trazida pelo Impulso da Luz irá se juntar, em um primeiro momento, a esse sentimento de
confusão, ou de perda de referências, habitualmente, ainda uma vez, no ser humano encarnado, quando as

coisas mudarem.
Ainda mais que, aí também, como Ele disse, “Ele viria como um ladrão na noite”: na véspera, ninguém poderá

duvidar da natureza extremamente precisa do que irá acontecer.
Mas a intensidade é tal que o que resta de matriz astral e etérea falsificada não poderá mais estar ignorando o

que está chegando.
O Arcanjo MIGUEL lhes falou dos sinais, no Céu e sobre a Terra, e há também os sinais Interiores, e eles

fazem parte disso.
Frente a tudo isso, eu os lembro, a todos vocês, de que a única Porta de saída válida é o Coração, e a Paz que

o acompanha.
Sejam quais forem os elementos exteriores a vocês, ou vivenciados como tais, o único instrumento que irá

trazer o apaziguamento é o Coração, a sua Presença, real e concreta, no Instante Presente.

***

Enfim, o Apelo ao Despertar representa, é claro, a ação dos Cavaleiros (ndr: os Quatro Cavaleiros do
Apocalipse, ou Quatro Elementos, ou Hayoth Ha Kodesh) e o Som das Trombetas do Céu e da Terra.
Que, talvez, alguns de vocês ouviram em algumas regiões do mundo, há vários meses, ou ainda no ano

passado do seu tempo.
Esses sinais, também, vão se amplificar, vão se tornar cada vez mais perceptíveis e sensíveis, assim como a



ação dos Cavaleiros, quando, em breve, os seus sistemas de informação não poderão mais esconder a
Verdade sobre isso.

As modificações Elementares irão lhes parecer como evidentes, porque elas irão acontecer cada vez mais
perto de vocês (na sua cidade, no seu país, nas suas regiões), porque a multiplicação desses fenômenos não

poderá mais ser extinta. 
Mostrando, de maneira evidente, que a Terra vive algo de incomum e de novo, assim como o Céu, e que, para

aqueles de vocês que não foram Ancoradores ou Semeadores de Luz, existe também alguma coisa nova.
O importante, eu diria, é esta novidade, que os põe frente ao Desconhecido.

Evidentemente, vocês, vocês sabem que este Desconhecido é Amor e Luz, mesmo se houver ainda
interrogações e dúvidas.

 Mas coloquem-se no lugar daqueles dos seus Irmãos e Irmãs humanos que, por vontade pessoal ou por
impossibilidade programada, não tinham qualquer elemento na sua posse, e na sua vivência, do que estava

acontecendo.
O desenrolar desta transformação se junta, aí também, ponto por ponto, ao que foi anunciado por SRI

AUROBINDO (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010) (1).
E, naturalmente, há várias etapas.

Essas etapas podem se sobrepor, algumas podem demorar mais tempo.
Vocês irão observá-las ao redor de vocês, e talvez também em vocês.

***

E lembrem-se de que não há melhor maneira de Viver uma mudança, seja ela qual for, senão estar inteiramente
aí, ou seja: sem qualquer medo de um futuro, e sem a ação de qualquer lembrança de medo.

Só o Presente lhes dá esta possibilidade.
Vocês vão precisar explicar isso, se vocês tiverem esse tipo de Irmão ao redor de vocês, encontrar as palavras

ou a atitude correta, não indo potencializar o Choque, ou a negação, ou a raiva.
Sempre lhes foi dito que cada um iria viver esse momento em função da sua Vibração e da sua Consciência.

Vocês irão constatá-lo com uma agudeza cada vez maior, para vocês também, aliás.
Deixando-se ver, de algum modo, para vocês como para cada um, realmente, aí onde vocês estão consigo

mesmo.
Não em relação a um amanhã, à Ascensão, mas em relação ao Instante: o estado de humor que irá afetá-los,
ou que não irá afetá-los, é a melhor testemunha do seu estado Interior, para vocês como para o conjunto da

Terra.

***

Então, é claro, apreendam-se bem, também, de que se, no que se refere a vocês, a Paz aumentar em vocês (o
que é o objetivo), isso pode ser profundamente enervante para aqueles dos seus próximos que reagiriam com

a personalidade, frente às modificações do seu ambiente que, no comum dos mortais não Despertos,
desencadearia uma reação violenta, vendo-os assim estabelecidos em uma Paz e em uma serenidade que

eles não podem compreender.
Aí também, será preciso encontrar, de algum modo (e em todo caso, para o que se refere aos mais íntimos

dos seus próximos), um meio-termo.
Pois, como vocês querem, no plano da razão habitual, cartesiana, humana, como vocês querem explicar que

vocês estão em uma Paz total se um acontecimento, chamado de dramático, para a razão, estiver
acontecendo?

Porque lhes foi dito que quanto mais a Luz se tornar evidente, mais vocês estarão em Paz.
Mas a Luz pode, para aqueles que não a vivem, tornar-se muito difícil: de ver, para aquele que está com raiva e
na reação, frente a um mesmo acontecimento, um outro ser humano (e ainda mais se for próximo) manifestar

um sorriso de Beatitude ou de Paz.
Eles não podem compreender, lembrem-se, já que eles não vivem isso.

É o modo, para eles, de serem Despertados, mas vocês devem respeitar este modo, para eles, de serem
Despertados: mesmo esta reação não sendo completamente adequada, esses seres devem passar isso.

Vocês devem respeitar.
Como foi dito, há momentos do Choque em que a Consciência se torna permeável a outra coisa.

E, portanto, cada Irmão, cada Irmã, humano, estará no lugar certo, e não em outros lugares, a título individual
como a título coletivo.

Lembrem-se também de que, se vocês estiverem Despertos para a Luz Vibral, os Elementos não poderão
afetá-los.

Mesmo se vocês estiverem em uma zona ocorrendo elementos geofísicos importantes, vocês não serão
afetados, no nível da sua Consciência.



***

O Apelo ao Despertar, vocês compreenderam, pode assumir uma infinidade de formas.
E todas essas formas têm apenas uma única finalidade: a mesma que a sua.

Até o momento do Apelo coletivo de MARIA.
Não julguem o que vai acontecer entre alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs, porque CRISTO disse: “Pai,

perdoai-os, eles não sabem o que fazem”.
E é exatamente isso.

Se vocês aceitarem este princípio, e esta evidência, então tudo irá acontecer da melhor forma, para vocês
como para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs humanos.

Além do que pode ser denominado um drama ou um choque, para o efêmero da personalidade, lembrem-se
do que há depois e por trás.

É nesse sentido que isso não deve, e não poderá afetá-los.
Vocês irão constatar que quanto mais a Luz se aproximar, quanto mais os seus contatos, em suas diferentes
formas, com as outras Dimensões, assim como com os seus Irmãos e Irmãs vivendo a mesma Consciência,

se tornarem mais intensos e mais reais, mais irá lhes parecer assistir à desagregação deste mundo onde vocês
ainda estão.

Isso é lógico.
Isso absolutamente não é, nem contraditório, nem contrário, mas tudo isso participa da mesma Revelação e do

mesmo Despertar.
Mas a maneira de vivê-lo é, evidentemente, diferente segundo cada ser humano.

E, isso, vocês devem respeitá-lo, isso faz parte da Liberdade.
E vocês não podem levar ninguém atrás de vocês.

Do mesmo modo que nós não podíamos fazer outra coisa senão estarmos Presentes para assistir à sua
Ressurreição, a Passagem da Porta Estreita, vocês não poderão fazer outra coisa senão estar Presentes,

àqueles dos seus Irmãos próximos que se debatem, ou que descobrem esta novidade.

***

O Apelo ao Despertar se manifesta então pelos Elementos da Terra, pela Consciência, e por essa sensação
de urgência de uma Transformação iminente, mesmo se nenhuma palavra puder ser ali formulada.

Lembrem-se também de que, para a mesma Luz, aquele que está confinado em suas crenças ou em suas
certezas, vai ver uma justificativa para as suas crenças e para as suas certezas e, especialmente, as religiosas.
Então, alguns irão chamar de fim dos tempos, outros, do retorno da Luz, outros, do retorno de CRISTO, outros,

do fim do Kali Yuga, ou outros ainda, do retorno do Imam Mahdi.
Isso é inevitável, e faz parte da encarnação e da sua alteração querer identificar um acontecimento em relação

às suas crenças.
E vocês, que estão Despertos à Luz Vibral, vocês não devem se sentir de forma alguma referidos.

Aliás, para vocês, as modificações Vibratórias irão se tornar tais que elas irão induzir momentos, como isso foi
dito, de estase, de adormecimento cada vez mais pronunciado, de sonhos, e de percepções incomuns

também.

***

A melhor prova, para vocês que seguem o que está sendo vivenciado, é constatar, por vocês mesmos, que
uma Paz nova está se instalando.

Esta Paz não é uma indiferença, mas uma Paz profunda que faz com que, seja qual for o acontecimento
ocorrendo e advindo na sua vida, ele não poderá fazê-los sair da Paz.

Não por um esforço de vontade, mas, muito mais, pela ação da própria Consciência Desperta.
E é à medida desta possibilidade, que se estabelece espontaneamente, em vocês, para vocês que estão

Despertos, que vocês poderão avaliar, de algum modo, a conclusão da sua preparação.
Alguns de vocês estão preparados desde as Núpcias Celestes, outros estão preparados há muito tempo,

desde as primeiras Efusões de Energia do Espírito Santo sobre a Terra, em 1984, desde muito tempo, do seu
tempo.

***

Devido à diminuição e ao desaparecimento das camadas isolantes, o que estava invisível, irá se tornar visível,



na Luz como na Sombra.
O Ancião IRMÃO K lhes falou sobre isso (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (2).

Vocês vão ver o que está na base da ação de seres humanos e de grupos de seres humanos.
Além do aspecto da sedução, vocês vão ver os fios invisíveis, e quem segura esses fios invisíveis.
Isso faz parte do que deve ser Revelado e divulgado, mas vocês não devem se interessar demais:

simplesmente vê-lo, e seguir o seu caminho.
Como foi dito, nada do que estava escondido poderá permanecer escondido.

E lembrem-se, sobretudo, de que da sua qualidade de Paz irá decorrer o amortecimento, ao redor de vocês
como sobre a Terra, do Choque da Humanidade.

***

O Amor e a Vibração do Amor, a Luz Vibral, é a única solução, e haverá cada vez menos outra.
Lembrem-se desta frase, e ajam em conformidade.

Instalem-se na Paz e, como lhes disse MARIA (ndr: sua intervenção de 21 de agosto de 2012) (3), os poucos
minutos que vocês puderem encontrar para cultivar esta Paz são essenciais.

Vocês dali irão tirar o que for necessário para viver isso.

***

A natureza dos acontecimentos finais, se eles não lhes forem mostrados neste mês que se instala, não
busquem imaginá-los ou supô-los.

Pois, para vocês, isso não tem qualquer importância.
E aqueles de vocês para quem isso foi revelado, isso é importante.

Mas tenham cuidado para não entrar em choque com os seus Irmãos e Irmãs humanos, Despertos como não
Despertos, com o que se deixa perceber, ou ver, ou sentir.
Respeitem, mais do que nunca, a Liberdade de cada um.

Lembrem-se de que há alguns seres humanos que são incapazes de considerar uma transformação para a
Luz.

Pois vocês sabem, há medos, há condicionamentos, há freios, há bloqueios, e essa é a Liberdade de cada um.

***

Eu apenas posso fazer como tantos outros que intervieram entre vocês, nessas últimas semanas, dizendo-lhes:
estejam em Paz, vão em Paz, e cultivem a Paz.

Daí irá resultar o seu melhor Alinhamento, e o seu melhor Ajustamento à Onda da Luz.
Eu rendo Graças à sua escuta e ao seu acolhimento.

E eu abençoo vocês, na Graça da Luz e na Paz da Luz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

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